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รายละเอียดของหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
………………………………….….………….. 

 

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 
 -ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า   142  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

-ไม่มี- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
      6.2  เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 
      6.3  คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ   
      ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
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      6.4  สภาวชิาการให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
      ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
      6.5  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัตหิลักสูตร  
      ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  
 

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



9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

1 นายพาสนินทร์   วงศ์วฒุิสาโรช อาจารย ์ อ.ม. (ภาษาจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาสนัสกฤต) 
อ.บ. (ภาษาจนี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2555 
2554 
2550 

2 นางสาวพิมลรัตน์  คลา้ยยา อาจารย ์

 

M.A. ( Applied Linguistics 
Master of Arts in Applied 
Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจนี) 

Central China Normal 
University , China 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2558 
 
 

2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ภาษาจีนเป็นภาษาทางการซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติและเป็นภาษาสากล ที่มี
ผู้ใช้ถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก  ภาษาจีนจึงนับได้ว่าเป็นภาษาซึ่งมีผู้ใช้กันมากท่ีสุด  ตามกระแสโลกา- 
ภิวัตน์  หรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิวัฒนาการของโลก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดั นให้
เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในด้านบวก  ท าให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกัน
ได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม  โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ในการเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้มนุษย์แสวงหาความรู้ได้ท่ัวทิศทาง จึงท าให้การศึกษาภาษาจีน
ในปัจจุบันเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย และคนไทยให้ความส าคัญในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น 
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยตั้งแต่  พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการติดต่อค้าขายและมีความความสัมพันธ์ทางการ  

ทูตมากว่า 30 ปี มีการพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม    โดยใช้
ภาษาจีนเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  เพ่ือให้การศึกษาภาษาจีน สามารถ  
บูรณาการสู่วิถีชีวิตและสังคม วัฒนธรรม  การศึกษาไทยจึงได้มีการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนตั้ งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและอิทธิพลส าคัญทางเศรษฐกิจตลอดจน
ทางการเมืองในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ไม่นับรวมอู่อารยธรรมของโลกมายาวนานหลายพันปี     
ฉะนั้น ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีประชาคมโลกให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์   การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  และสังคมวัฒนธรรม 

ในการใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางเพ่ือการสื่อสารต่างๆ จึงท าให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น
ในประเทศไทย  มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีน  ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน ควบคู่กับ
การมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลและท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ความเป็นสากลได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนี้
ขึ้น 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและ         
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่วน         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร รายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
   ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก

โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี            
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 

14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระของรายวิชา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีแนวคิดในการ

ออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  นโยบายของ

รัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในศาสตร์ที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21   ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้
คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “มีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม 
น าประโยชน์แก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาตนสู่ความเป็นสากล ” 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา   

 บัณฑิตมีความรู้ทางด้านทักษะภาษาจีน ควบคู่คุณธรรมอันดีงาม 
1.2  ความส าคัญ 

 ภาษาจีนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของยุคปัจจุบัน   
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC+3) ซึ่งเป็นเป้าหมายการ
รวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 13 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา บรูไน จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อท าให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนา  ขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  บ้านเมืองและประเทศชาติ  ซึ่งประเทศจีนถือเป็น
ประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก และภาษาจีนยังเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง
มากที่สุดภาษาหนึ่ง  ดังนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  จึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิต
บัณฑิตเพ่ือไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนต่อไป 

  1.3  วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 
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1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีความคิดวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม ทั้งทักษะทางด้าน  

                การฟัง พูด อ่าน เขียนและการแปล 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพ่ือน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในกา 

                ประกอบอาชีพ และศึกษาในระดับสูงขึ้น  
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และสังคม 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี  
จะเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

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. รายงานผลความต้องการของ
ท้องถิ่นในการศึกษาต่อ 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
3. รายงานผลบัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจในหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สภาพสังคม 
และผูป้ระกอบการ 
 

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

1. รายงานผลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
3. รายงานผลบัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจในหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน วิชาชีพและการบริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.
ก าหนด และเป็นการพัฒนาศักยภาพ

1. คุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
และการได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. จ านวนครั้งในการเข้าร่วม
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีนของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
 

การอบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
ภาษาจีน 
3. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาคในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

-ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน            เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1)  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
           โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ                 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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  นักศึกษามีพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาจีนที่ไม่เหมือนกัน    เนื่องจากรูปแบบการสอน  หลักสูตรที่ใช้
สอน และผู้สอนที่แตกต่างกัน  รวมทั้งนักศึกษาบางคนไม่มีพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนมาก่อน  ท าให้
ช่วงแรกเกิดปัญหาในการปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนภาษาจีน และ
การปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
            2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา เพื่อทดสอบพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาจีนของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือจัดกลุ่มนักศึกษาและประเมินผล   
  2.4.3  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือชี้แนะให้ค าปรึกษาทั้งในด้านการเรียน และ
การใช้ชีวิต และจัดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการให้ค าชี้แนะในการเรียนกับนักศึกษา  เพ่ือปรับพ้ืนฐานในการ
เรียนที่แตกต่างกัน 
            2.4.4  จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี  รุ่นน้อง  เพ่ือคอยให้ค าชี้แนะในเรื่องการเรียน  
และการปรับตัวในการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 
ทีป่รึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ชั้นปีที ่
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

  

    2.6  งบประมาณตามแผน 
        รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,584,120 1,663,326 1,746,492 1,833,817 1,925,508 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 20,000 40,000 60,000 80,000 80,000 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

(รวม ก) 1,644,120 1,783,326 1,926,492 2,073,817 2,165,508 
ข. งบลงทุน 0 0 0 0 0 

(รวม ข) 0 50,000 0 50,000 0 
(รวม ก. + ข.) 1,644,120 2,733,326 1,926,492 3,023,817 2,165,508 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 41,103 34,166 16,054 18,898 13,534 

     



มคอ. 2                               

 

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา เงินเดือน  
   บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  87 คน 
  
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      142  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า จ านวน  30  หน่วยกิต 

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า  จ านวน   9  หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า จ านวน    6   หน่วยกิต 

  (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า จ านวน     6  หน่วยกิต  
  (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                                             ไม่น้อยกว่า จ านวน     6   หน่วยกิต  
            และเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 ไม่น้อยกว่า จ านวน     3   หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า จ านวน  106  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานบังคับ จ านวน    24  หน่วยกิต 

(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน    54  หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                   ไม่น้อยกว่า จ านวน    21  หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   จ านวน     7   หน่วยกิต 

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า       จ านวน    6   หน่วยกิต 
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3.1.3. รายวิชา    
 1)  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 
                                                                            ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                            ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               
 
 
   เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน   6   หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า                                     3    หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

     
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

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

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

     
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1. – 1.4     จ านวน ไม่น้อยกว่า 
6 
3 

 หน่วยกิต 
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) 
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  รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 

Science and Technology for Daily Life 
3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   106   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน   24   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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) 
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1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 
Chinese Grammar 1 

3(3-0-6) 
 

1572108 
 

ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 
Chinese Grammar 2 

3(3-0-6) 
 

1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1 
Advanced Chinese 1 

3(2-2-5) 
 

    1573106 
 

ภาษาจีนระดับสูง 2 
Advanced Chinese 2 

3(2-2-5) 
 

 
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้    จ านวน    54  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1571317 

 
การฟังภาษาจีน 1 
Chinese Listening 1 

3(2-2-5) 
 

1571319 
 

สนทนาภาษาจีน 1 
Chinese Conversation 1 

3(2-2-5) 
 

1572201 
 

การอ่านภาษาจีน  
Chinese Reading  

3(3-0-6) 
 

1572304 
 

ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  
Chinese for Tourism 

3(2-2-5) 
 

1572318 
 

การฟังภาษาจีน 2 
Chinese Listening 2 

3(2-2-5) 
 

1572320 
 

สนทนาภาษาจีน 2 
Chinese Conversation 2 

3(2-2-5) 
 

1572401 
 

ประวัติศาสตร์จีน 
Chinese History 

3(3-0-6) 
 

1573203 
 

การเขียนภาษาจีน 1 
Chinese Writing 1 

3(2-2-5) 
 

1573204 
 

การเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 
 

1573308 
 

ภาษาจีนธุรกิจ  
Business 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) 
 

1573402 
 

วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1573407 

 
นิทานสุภาษิตจีน 
Chinese Proverbial Tales 

3(3-0-6) 
 

1574205 
 

การแปลภาษาจีน  
Chinese Translations  

3(2-2-5) 
 

1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ 
Classical Chinese Reading 

3(3-0-6) 
 

1574321 
 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 
Chinese Proficiency Test Training 

3(2-2-5) 
 

1574411 
 

ภูมิศาสตร์จีน 
Geography of China 

3(3-0-6) 
 

 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   21      หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1571109 

 
ระบบเสียงภาษาจีน 
Chinese Phonological System 

3(3-0-6) 
 

1571110 
 

วิวัฒนาการอักษรจีน 
Evolution of Chinese Characters 

3(3-0-6) 
 

1572306 
 

การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese for Computer and Technology 
Usage 

3(2-2-5) 
 

1573207 
 

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน  
Reading of Chinese Newspaper 

3(3-0-6) 
 

1573307 
 

ภาษาจนีในสื่อบันเทิง 
Chinese in Entertainment Media 

3(2-2-5) 
 

1573310 
 

ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 
Chinese for Hotel 

3(2-2-5) 
 

1573211 
 

อักษรจีนตัวเต็ม 
Traditional Chinese Characters 

3(3-0-6) 
 

1573312 
 

ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ 
Chinese for Secretarial Work 

3(2-2-5) 
 

1573406 
 

การเขียนพู่กันจีน 
Chinese Calligraphy 

3(2-2-5) 
 

1574314 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
Chinese for International Trade 

3(2-2-5) 
 

1574404 
 

วรรณคดีจีน  
Chinese Literature 

3(3-0-6) 
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2.4 กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา            จ านวน     7      หนวยกิต   
          ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้  

1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  

Preparation for Professional Experience in 
Chinese 

2(90) 

1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  
Professional Experience in Chinese 

5(450) 

2) แผนสหกิจศึกษา 
1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
1(45) 

1574504  สหกิจศึกษา     
Cooperative Education 

6(540) 

         
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                6    หน่วยกิต      
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

   
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
1571317 การฟังภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
+ 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
1571319 สนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 

 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
1572320 สนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 3(3-0-6) 
1572304 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
1572318 การฟังภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
1572201 การอ่านภาษาจีน  3(3-0-6) 
1572401 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 



มคอ. 2                               

 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 
1573203 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
1573402 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
1573308 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1573106 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5) 
1573204 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1573407 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6) 
1573316 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 
1574411 ภูมิศาสตร์จีน 3(3-0-6) 
1574205 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 
1574321 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
15745X การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนหรือการ

เตรียมสหกิจศึกษา 
X(Xx) 

 รวม 16/17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
157450X การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนหรือสหกิจ

ศึกษา 
X(Xxx) 

 รวม 5/6 หน่วยกิต 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพาสนินทร์  วงศ์วฒุิสาโรช อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาจีน) 
ศศ.บ.(ภาษาสนัสกฤต) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2555 
2554 
2550 

2 นางสาวพิมลรัตน์  คลา้ยยา อาจารย ์ M.A.(Applied Linguistics and Applied 
Linguistics) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Central China Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2558 
 

2551 
3 นางสาวชุตินธร   ฉิมสุข อาจารย ์ บธ.ม.การจัดการทั่วไป ( หลักสูตรนานาชาติ 

โดยใช้ภาษาจีนในการเรียน) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2553 
 

2550 
4 นางสาวทวิาพร  อุดมวงษ์ อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Yunnan Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2557 
 

2554 
5 นางสาวนันทวิัน  อินหาดกรวด อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Tianjin Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 
 

2553 

     หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ปร าจ าหลักสูตร ในภาคผนวก ง 

 

- 22 - 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพาสนินทร์  วงศ์วฒุิสาโรช อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาจีน) 
ศศ.บ.(ภาษาสนัสกฤต) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2555 
2554 
2550 

2 นางสาวพิมลรัตน์  คลา้ยยา อาจารย ์ M.A.(Applied Linguistics and Applied 
Linguistics) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Central China Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2558 
 

2551 
3 นางสาวชุตินธร   ฉิมสุข อาจารย ์ บธ.ม.การจัดการทั่วไป ( หลักสูตรนานาชาติ 

โดยใช้ภาษาจีนในการเรียน) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2553 
 

2550 
4 นางสาวทวิาพร  อุดมวงษ์ อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Yunnan Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2557 
 

2554 
5 นางสาวนันทวิัน  อินหาดกรวด อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Tianjin Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 
 

2553 
6 นางสาวชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Soochow  University,China 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 
 

2551 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- 23 - 
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7 นางสาวเทพกาญจนา    เทพแก้ว อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

Tianjin Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 
 

2553 

8 นางสาวแสงระวี  สังมณโีชติ  อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
B.A.  (Chinese Language and  culture) 

Tianjin Normal University,China 
 
Tianjin Normal University,China 

2557 
 

2552 
9 นางสาวนันท์นภัส   ชิตนุรสั  อาจารย ์ M.A (Linguistics and Applied Linguistics) 

ศศ.บ.(ภาษาจนี) 
Tianjin Normal University,China 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2558 
2554 

10 Mr.Deng Fei อาจารย ์ M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
B.Ed. (Business Administration) 

Yunnan University,China 
 
Yunnan University,China 

2557 
2555 

11 นางสาวอภิญญา  จอมพิจิตร 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

South China Normal University,China 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
 

2551 

12 นางสาวมาลยัรัตน์  คณิตชยานันท์ 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

Jinan  University,China 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

2555 
 

2552 

- 24 - 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จะต้อง
วางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม โดยก าหนด
คุณลักษณะที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของประสบการณ์
ภาคสนาม ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ 
                          สังคมไทยและสังคมโลก 
  1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก 
                          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านความรู้ 
  2.1 รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา สามารถน าความรู้ และทักษะไปประยุกต์แก้ปัญหา  
                          และน าไปใช้ได ้
  2.2 มีความใฝ่รู้ และติดตามความก้าวหน้าทางด้านภาษาจีนและเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และน าไปบูรณา 
                          การในชีวิตประจ าวัน ให้กับท้องถิ่นและสังคมได้  

3. ด้านทักษะปัญญา  
  3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุป 
                          มาใช้ประโยชน์ได้ 
  3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
  4.2 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการจัดการ  
                          ความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถในการท างานและ      
                          แก้ปัญหากลุ่มได้  

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ 
                          น าเสนอได้เหมาะสม 
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4.2  ช่วงเวลา  
  ก าหนดให้ฝึกภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  

 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา โดยมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม  
 

1.ในแต่ละวิชาที่สอน มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องการแต่งกาย กริยา มารยาท การเข้า
สังคม เทคนิคการพูด การสื่อสาร รับสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวและการวางตัวในการ
ท างานร่วมกัน 
2.มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการท างาน รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ 

ด้านความรู้ 1.ในแต่ละวิชาที่สอนมีการกระตุ้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกสถานที่  โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยายหรือจัดศึกษาดูงานเพ่ือเสริม
ทักษะและความรู้ 

ทักษะทางปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาและมีการ
สะท้อนแนวความคิดท่ีหลากหลาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ในรายวิชาที่สอน ก าหนดให้นักศึกษาท างาน 
เป็นกลุ่ม ผลัดกนัเป็นผู้น าและผู้ตาม รับผิดชอบ 
งานร่วมกันในการท ารายงาน และมีวินัยในตนเอง 
2. จัดกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างนักศึกษาในแต่
ละชั้นปี  เพ่ือฝึกการท างาน หมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้ารับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมาย รู้จัก
ร่วมกันคิด มีส่วนร่วมในการท างาน กล้าคิด กล้าท า 
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กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝึกการน าเสนอผลงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
    1.2  มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
    1.3  มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
    1.4  รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์   
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  
การตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
    1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตากรุณา  
และความเสียสละ 
    1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
    1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
    1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
    1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    1 .3สั ง เกตพฤติ ก รรมของ
นั กศึ กษ าใน การป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิด   องค์ความรู้ 
    2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 

2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง   
ท าความเข้าใจ    ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ    
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

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 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง 
มีความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
    4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
    4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
    5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง   พูด   
อ่าน   เขียน   และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
    5.3 มทีักษะในการใช้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญ และฝึกให้มีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูล
เชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
    5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
    5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น   
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
    5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  
1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

- 34 - 



มคอ. 2                               

 

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

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศลิปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

              

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวติประจ าวัน                
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3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน 

           

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

          

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

- 36 - 
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
    1.1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
    1.1.3 มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
    1.1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์   
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 คุณธรรม จริยธรรม 
1.2.1 บรรยายเนื้อหาในแต่ละ

บทของแต่ละรายวิชา พร้อมการ
สอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริยธรรม ที่เก่ียวข้อง 
    1.2.2  กระตุ้นให้เกิดความ
รับผิดชอบ มอบหมายงานทั้ง
รายบุคคลและท างานกลุ่ม 

1.2.3  จัดกิจกรรมเพ่ือท างาน
ร่วมกัน 
    1.2.4  สอดแทรกประเด็น
เนื้อหาสะท้อนความคิด คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์  โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ 

1.3 คุณธรรม จริยธรรม 

1.3.1 การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา 
   1.3.2 พฤติกรรมในการเข้าเรียน
ความรับผิดชอบ 
   1.3.3 ประเมินผลจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน  
   1.3.4 ประเมินผลงานจากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
ทัศนคติวิธีคิด การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

2.1  ด้านความรู้ 
     2.1.1 นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีและ
หลักการที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชา
ภาษาจีน  
     2.1.2  รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์
ปัญหา  สามารถน าความรู้ และ
ทักษะไปประยุกต์แก้ปัญหาและ
น าไปใช้ได้ 
     2.1.3  มีความใฝ่รู้ และติดตาม  
ความก้าวหน้าทางด้านภาษาจีน
และเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
     2.1.4 สามารถบูรณาการ
ความรู้ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และน าไปบูรณา
การ ในชีวิตประจ าวัน ให้กับท้องถิ่น 
และสังคมได้ 

2.2  ด้านความรู้ 
     2.2.1  สอนโดยการบรรยาย 
และอภิปราย  
     2.2.2  ให้ท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
และท างานกลุ่ม 
     2.2.3  ให้น าเสนอรายงาน และ
รู้จักคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่
มอบหมายโดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติม  
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการมี
ส่วนร่วม 
     2.2.4  จัดกิจกรรมเสริมทั้งใน
สถานที่หรือนอกสถานที่ โดยการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายหรือศึกษาดู
งาน เพื่อเสริมทักษะและความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีต้องการ
ปลูกฝัง ตามโอกาสอันควร  

2.3  ด้านความรู้ 

     2.3.1 ประเมินความรู้จาก
การบ้าน แบบทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
     2.3.2 ประเมินจากการน าเสนอ
งาน รูปเล่มรายงาน การค้นคว้า
ข้อมูล ในประเด็นที่ให้ศึกษา 
     2.3.3 ประเมินจากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่ศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น 
เรียน 
     2.3.4 ประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การมี
ส่วนร่วมและการแสดงออก 

 

3.1 ด้านทักษะทางปัญญา 3.2 ด้านทักษะทางปัญญา 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
     3.1.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
     3.1.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

    3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษา 
คิดวิ เคราะห์  ท าความเข้ าใจใน
เนื้อหาที่เรียน 
     3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก

การแก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) และมีการสะท้อน   
แนวความคิดท่ีหลากหลาย 

     3.3.1 การทดสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 
     3.3.2 วัดผลจากการทดสอบ
ผลงานที่น าเสนอ รายงาน และ
การบ้านต่างๆ 
 

4.1 ด้านทักษะความสัมพันธ์   
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
     4.1.1 มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
     4.1.2 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและ
การบริหารการจัดการ ความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง 
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

4.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ  
รับผิดชอบ 
     4 .2 .1  จั ด ให้ มี กิ จกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อ
ซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ก า ห น ด เว ล า ใน ก า รส่ ง ง าน ที่
มอบหมายให้ชัดเจน 
     4.2.2 จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์และการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน  

4.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
     4.3.1 จากการสังเกตพฤติกรรม 
และการแสดงออกของนักศึกษา 
     4.3.2 วัดผลจากผลงานที่ปฏิบัติ 
และน าเสนอรายงาน   

5.1 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1.1 มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   
เขียน   และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสม 
     5.1.2 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค้น   
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   ความรู้  และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5.2 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.2.1 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
     5.2.2 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

5.3 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     5.3.1 ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน 
     5.3.2 ประเมินจากผลงาน     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
หมวดวิชาเฉพาะ               
กลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับ               
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1               
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2               
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1               
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2               
1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1               
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2               
1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1               
1573106 ภาษาจีนระดับสูง 2               
กลุ่มวิชาเอกบังคับ               
1571317 การฟังภาษาจีน 1               

1571319 สนทนาภาษาจีน 1               
1572201 การอ่านภาษาจีน                
1572304 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว                
1572318 การฟังภาษาจีน 2               

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
1572320 สนทนาภาษาจีน 2               
1572401 ประวัติศาสตร์จีน               
1573203 การเขียนภาษาจีน 1               
1573204 การเขียนภาษาจีน 2               
1573308 ภาษาจีนธุรกิจ                
1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1               
1573316 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2               
1573402 วัฒนธรรมจีน               
1573407 นิทานสุภาษิตจีน               
1574205 การแปลภาษาจีน                
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ               
1574321 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)               
1574411 ภูมิศาสตร์จีน               
กลุ่มวิชาเอกเลือก               
1571109 ระบบเสียงภาษาจีน               
1571110 วิวัฒนาการอักษรจีน               
1572306 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน               
1573207 การอ่านหนังสือพมิพ์จีน                
1573307 ภาษาจีนในสื่อบันเทิง               

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
1573310 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม               
1573211 อักษรจีนตัวเต็ม               
1573312 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ               
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1573406 การเขียนพู่กันจีน               
1574314 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ               
1574404 วรรณคดีจีน                
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา               
1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน               
1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน               
1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา               
1574504 สหกิจศึกษา               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนวัดผล 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ    
รายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
รายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมิน
ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม                
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

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 การอบรมหรือศึกษาดู

งานทางด้านภาษาจีนและด้านวิชาการต่างๆ  เพ่ือพัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูง
ยิ่งขึ้น 
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 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 
ทันสมัยและเป็นสากล  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เช่น  การอบรมหรือ
ศึกษางานด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น สนับสนุนให้คณาจารย์
ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และนักศึกษา 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 

       สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ท าผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ต่างๆ และท างานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาจนถึงระดับสูงสุด เป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
และมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หาก
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นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การ

จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
 1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 
 2.2.3 ห้องสมุด  
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี้ 

2.2.3.1 หนังสือ 
(1) ภาษาไทย  จ านวน  332  ชื่อเรื่อง 
(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน  625  ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.2  วิจัย / วิทยานิพนธ์  
(1) ภาษาไทย  จ านวน  638  ชื่อเรื่อง 

2.2.3.2 วารสาร  จ านวน 25 ชื่อเรื่อง 
   (1) ภาษาไทย  จ านวน  2  ชือ่เรื่อง 
             (2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน  2 เรื่อง 

 
 2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   (1) ฐานข้อมลูส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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(2.1.1)  2ebook   
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
        (2.3.1)  MIC E-Library 
       (2.3.2)  ACM Digital Library 
       (2.3.3)  ABI/INFORM Complete 
       (2.3.4)  H.W. Wilson 
       (2.3.5)  Web of Science 
  (2.3.6)  ScienceDirect 
  (2.3.7)  Emerald 
  (2.3.8)  EBSCO HOST 
  2.3.9)  ACS  Publications 
 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 
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5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุน
กู้ยืม 

5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และจัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน 
พัฒนำประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม  ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
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7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง        

     

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

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมี ต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
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         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
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  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษา ญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
   
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
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ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่ องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
     
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
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  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
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2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
      
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development  
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
   
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
     
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบ
ที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
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  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
   
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  (Business Initiation)  
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life  
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship  
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  
  
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
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  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
   
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making  
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
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  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน                          24         หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 1 

      ทักษะพ้ืนฐานการใช้ภาษาจีน  ฟัง พูด อ่าน เขียน ระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง การ
สนทนาขั้นพ้ืนฐาน  หลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น ค าศัพทท์ี่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป ประมาณ 300 ค า 

 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2 
      วิชาบังคับก่อน: 1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

      ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 400 ค า ศึกษา
และฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  ค าศัพท์  วลี  ประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น  ฝึกฝนบทสนทนาและ
โครงสร้างรูปแบบประโยคที่ยากข้ึน รวมถึงการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน 

 
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 1 
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 วิชาบังคับก่อน: 1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2  
      ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 400 ค า ศึกษา

และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 
 

1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 2 
 วิชาบังคับก่อน: 1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1  

      ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับกลาง 1 โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 500 ค า   
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการเรียนรู้ประโยคและส านวน ความเข้าใจและทักษะ
ในการใช้ภาษาและโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น  

 
1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1  3(3-0-6) 
 Chinese Grammar 1 

      วิเคราะห์ ชนิด  ความหมาย  หน้าที่ของหน่วยค า  และวลี  รวมทั้งฝึกการใช้รูปแบบประโยค
พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        หน่วยกิต 
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2  3(3-0-6) 
 Chinese Grammar 2 
 วิชาบังคับก่อน: 1572107 ไวยากรณภ์าษาจีน 1  

      ต่อเนื่องจากวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 1 วิเคราะห์โครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของไวยากรณ์
ภาษาจีน  รวมถึงรูปแบบประโยคที่หลากลหลาย 

 
1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1  3(2-2-5) 
 Advanced Chinese 1 
 วิชาบังคับก่อน: 1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  

      ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับกลาง 2 โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 500 ค า   
ศึกษางานเขียน  บันเทิงคดี สารคดี จดบันทึกย่อความ และขยายความ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ได้อ่าน ได้พบเห็น และได้ฟัง เพ่ือให้สามารถจับใจความหลักได้ 

 
1573106 ภาษาจีนระดับสูง 2  3(2-2-5) 
 Advanced Chinese 1 
 วิชาบังคับก่อน: 1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1  

      ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับสูง 1  โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 500 ค า   
ศึกษางานเขียน บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร  ความเรียงและเรื่องสั้นระดับง่าย ฝึกการใช้ค าศัพท์  
และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
 
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                           จ านวน     54    หน่วยกิต  
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หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน  การเขียน  และการแปล 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1572201 การอ่านภาษาจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Reading  
 อ่านจับใจความส าคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพ่ือฝึกสรุปและย่อความ ฝึกวิเคราะห์ และแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน 
 
 
 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573203 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Writing 1 
 เขียนข้อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเขียนจดหมายส่วนตัว บันทึกประจ าวัน ใบประกาศ 
เป็นต้น เพ่ือฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ที่เรียนมา น ามาสื่อความหมายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ 
 
1573204 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Writing 2 
 วิชาบังคับก่อน: 1573203 การเขียนภาษาจีน 1  
 การเขียนข้อความ บัตรเชิญ บัตรอวยพร จดหมาย ตลอดจนบทความขนาดสั้น  
บทวิจารณ์ เพื่อฝึกให้สามารถน าศัพท์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
1574205 การแปลภาษาจีน  3(2-2-5) 
      Chinese Translations  
 หลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปล
ประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้ 
 
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 
 Classical Chinese Reading 
 ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรสั้นๆ ที่มีชื่อเสียง เพ่ือให้เข้าใจลักษณะโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการใช้ค าศัพท์ และหลักภาษา ของภาษาจีน
โบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน 
 
หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1571317 การฟังภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening 1 



มคอ. 2                               
 

 

- 68 - 
 

 ทักษะการฟังภาษาจีน โดยฝึกฟังบทสนทนา ค าบอกเล่า รวมถึงเรียนรู้เทคนิคและหลักการ
จับใจความ  สรุปสาระส าคัญ 
 
 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1571319 สนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Conversation 1 
               ทักษะการสนทนาภาษาจีน  ให้สามารถเจรจาและโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 
 
1572304 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism  
                ค าศัพท์ และทักษะด้านการฟัง การพูด การใช้ภาษาและส านวนที่เกี่ยวกับการบริการ การ
ท่องเที่ยวและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน 
สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า  
 
1572318 การฟังภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Listening 2 
   วิชาบังคับก่อน: 1571301 การฟังภาษาจีน 1  
 ทักษะการฟังบทสนทนา ค าบอกเล่าที่มีเนื้อหายาวขึ้น ข่าว เรื่องสั้น โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์ จับใจความ และสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังได้ 
 
1572320 สนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Conversation 2 
 วิชาบังคับก่อน: 1571319 การสนทนาภาษาจีน 1  
                ทักษะการสนทนาภาษาจีน  ในสถานการณ์หลากหลาย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
คล่องแคล่ว 
 
1573308 ภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Chinese  
               ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบประโยค และค าศัพท์ภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ท างานในหน่วยงานธุรกิจ  วิธีปฏิบัติตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573315 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking 1 
 ฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน โต้ตอบ เล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย เพ่ือฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะความสามารถในด้านการฟังและพูด  
 
1573316 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking 2 
 วิชาบังคับก่อน: 1573315 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1 
 จ าลองสถานการณ์ ส าหรับการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่หลากหลายและมีความยากมากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมทักษะทางความสามารถในด้านการฟังและพูด 
 
1574321 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)   3(2-2-5) 
 Chinese Proficiency Test training 
                อบรมเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  โดยเน้นฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัด
ระดับภาษาจีน (HSK) ครอบคลุมทักษะทั้งด้านการฟัง พูด  อ่าน และเขียน     
 
หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1572401  ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 
                Chinese History 
      ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน  
 
1573402    วัฒนธรรมจีน                    3(3-0-6)    
                Chinese Culture        
 ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมจีน  ตลอดจนความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมจีนที่มีต่อ
สังคมโลกปัจจุบัน  รวมไปถึงความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีน ผ่านทักษะ ของ
การใช้ภาษาจีน 
 
 
 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573407 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6) 
      Chinese Proverbial Tales 

            นิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิต   โดยสามารถน าเอาสุภาษิต
จีนที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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1574411 ภูมิศาสตร์จีน 3(3-0-6) 
      Geography of China 

            สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศจีน  ลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ในบริเวณต่าง ๆ   ปัจจัยอันส่งผลให้เกิดรูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละภูมิภาค   
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า                21         หน่วยกิต  
หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1571109 ระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 
      Chinese Phonological System 
 ระบบเสียง โดยฝึกอ่าน และแยกแยะการออกเสียงให้ถูกหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง เน้น
การปรับปรุง แก้ไข การออกเสียงที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับหน่วยเสียงจนถึงระดับหน่วยค าและ
ระดับประโยค 
 
1571110 วิวัฒนาการอักษรจีน 3(3-0-6) 
      Evolution of Chinese Character 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบตัวอักษรจีนโบราณ เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้าง และการ
เปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย 
 
หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน  การเขียน  และการแปล 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน  3(3-0-6) 
      Reading of Chinese Newspaper 
 การอ่านข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ข่าวทั่วไปทั้งใน
และต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการแบบสั้นๆ  โดยเน้นการ
เข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573211 อักษรจีนตัวเต็ม 3(3-0-6) 
 Traditional Chinese Characters 
 ทักษะการอ่านและการเขียนรูปแบบอักษรจีนตัวเต็ม  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ 
 
หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1572306 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2-5) 
      Chinese for Computer and Technology Usage 
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            ค าศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน ฝึกการใช้ภาษาจีนในการสืบค้น
แหล่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ใช้ภาษาจีนในการลงมือศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง   

 
1573307 ภาษาจีนในสื่อบันเทิง  3(2-2-5) 
 Chinese Entertainment Media 
                หลักการฟัง และฝึกฟังภาษาจีนจากบทภาพยนตร์ และสื่อบันเทิง พร้อมจับใจความส าคัญ   
ตลอดจนสามารถสรุปเรื่องราวได้  
 
1573310 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 3(2-2-5) 
      Chinese for Hotel 
      ค าศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ของส านวนภาษาที่ใช้ในการบริการและการ
สื่อสารในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จ าลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม  งานต้อนรับ งานส่วนหน้า ภัตตาคาร 
บาร์  ร้านขายของที่ระลึก  
 
1574314 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Chinese for International Trade 
                ค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และการทูต รวมไปถึงการปฏิบัติตนในการติดต่อ 
 
 
 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1573312 ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ 3(2-2-5) 
      Chinese for Secretary Work 

      ภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร และการบริการ การ
บันทึกข้อความ การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งศึกษาศัพท์เทคนิค 
และส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 
     
หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกติ 
1573406 การเขียนพู่กันจีน 3(2-2-5) 
      Chinese Calligraphy 
      ฝึกการจับพู่กันจีนที่ถูกต้อง เรียนรู้ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องสวยงาม กลวิธีและ
เทคนิคการใช้พู่กันเขียนอักษรจีนด้วยบรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง ฝึกหัดลีลาในการเขียนตัวหนังสือจีน
ด้วยพู่กัน  
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1574404 วรรณคดีจีน  3(3-0-6) 
      Chinese Literature  
      ลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ที่ส าคัญของวรรณคดีจีนในสมัยโบราณและร่วม
สมัย โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละสมัย 
 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา       
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        หน่วยกิต 
1574501    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    2 (90)  
            Preparation for Professional Experience in Chinese 

     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การเรียนรู้งานก่อนออกฝึกฯ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพภาษาจีนในสถานการณ์จริง 

 
 
 
 

รหัสวิชา     ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       หน่วยกิต 
1574502    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน              5 (450) 

     Professional Experience in Chinese 
                รายวิชาบังคับก่อน :  1574501   การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี 
                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพภาษาจีน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
1574503    การเตรียมสหกิจศึกษา                 1 (45) 

     Cooperative Education Preparation 
     การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์

ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ   ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งาน
ธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพใน 
 
1574504    สหกิจศึกษา       6(540) 
       Cooperative Education  
       รายวิชาบังคับก่อน : 1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา 
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       ต่อเนื่องจากวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา โดยการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาใน
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบีณาการ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท า
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงานตาม
ค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ
และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันที่เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่
ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  รวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีน 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์  และความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม   
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             30 ไม่น้อยกว่า             30              หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานบังคับ 
2.2)  กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3)  กลุ่มวิชาเลือก 
2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

103 
21 
57 
18 
7 

ไม่น้อยกว่า           106               หน่วยกิต 
24 
54 
21 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 ไม่น้อยกว่า             6                หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 139 ไม่น้อยกว่า           142               หน่วยกิต       
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย           ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Chinese 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม               ภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Chinese) 
อักษรย่อปริญญา   ภาษาไทย     ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ B.A.(Chinese) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย           ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Chinese 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม              ภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
                      ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Chinese) 
อักษรย่อปริญญา  ภาษาไทย      ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
                      ภาษาอังกฤษ B.A.(Chinese) 

คงเดิม 

 ปรัชญา 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีพันธกิจที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน ควบคู่
กับการมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลและ
ท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม สู่ความเป็นสากลได ้        

 ปรัชญา 
 บัณฑิตมีความรู้ทางด้านทักษะภาษาจีน ควบคู่คุณธรรมอันดีงาม 

 
ปรับให้กระชับขึ้น 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา2559 เหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีทักษะทางภาษาจีน ทั้ง
ทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้สอดคล้องกับเจ้าของภาษา 
         2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร ไปพร้อมกับโลกโลกาภิวัฒน์ ในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ือการศึกษาในชั้นสูง  
         3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนที่สนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ  และ
พัฒนาสู่ความเป็นสากลได้ 
         4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิดวิจารณญาณ มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และสังคม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีความคิดวิจารณญาณ  

มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ 

ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม ทั้งทักษะทางด้าน การฟัง พูด อ่าน 
เขียนและการแปล 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาใน
ระดับสูงขึ้น  

4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ 
และสังคม 
 

   
ปรับปรุงเพ่ือให้ทันสมัย 
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    หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

กลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับ 

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

     ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการการ
เขียนตัวอักษรจีน ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐาน
ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาจีน เบื้ องต้ น  ศึกษาค า ศัพท์ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้
พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน โดยเรียนรู้ค าศัพท์ 500 
 

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

     ทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาจีน  ฟั ง พูด อ่าน เขียน ระบบ
สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง การสนทนาขั้นพื้นฐาน  หลักไวยากรณ์
ภาษาจีนเบื้องต้น  ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป ประมาณ 300 
ค า 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

1571102      ภาษาจีนระดับต้น 2                   3(2-2-5) 
                  Basic Chinese 2 
     ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี ประโยคและ
ข้อความที่ยาวขึ้นฝึกสนทนาบทสนทนาที่ยากข้ึนและศึกษาโครงสร้าง
รูปแบบประโยคที่ยากข้ึน โดยมีเนื้อหาต่อจากภาษาจีนระดับตน้ 1 
เน้นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวนัทั่วไป โดยเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 
 

1571102     ภาษาจีนระดับตน้ 2                  3(2-2-5) 
                 Basic Chinese 2 
     วิชาบังคับก่อน: 1571101 ภาษาจนีระดับต้น 1 
     เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมประมาณ 400 ค า ศึกษาและฝึกฝน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ค าศัพท์  วลี  ประโยคและข้อความที่
ยาวขึ้น  ฝึกฝนบทสนทนาและโครงสร้างรูปแบบประโยคที่ยากขึ้น 
รวมถึงการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 
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1572103     ภาษาจีนระดับกลาง 1          3(2-2-5)  
                 Intermediate Chinese 1  
     ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ 
ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น การใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วกะทัดรัด  โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1572103     ภาษาจีนระดับกลาง 1          3(2-2-5)  
                 Intermediate Chinese 1  
     วิชาบังคับก่อน: 1571102 ภาษาจนีระดับต้น 2  
     เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมประมาณ 400 ค า ศึกษาและฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

 
 

1572104     ภาษาจีนระดับกลาง 2          3(2-2-5) 
                 Intermediate Chinese 2 
     ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ที่มี
เนื้อหาสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 โดยเน้น
ความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวย  
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1572104     ภาษาจีนระดับกลาง 2          3(2-2-5) 
                 Intermediate Chinese 2 
     วิชาบังคับก่อน: 1572103 ภาษาจนีระดับกลาง 1           
     เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า   ศึกษาและฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการเรียนรู้ประโยคและส านวน 
ท าความเข้าใจและฝึกทักษะในการใช้ภาษาและโครงสร้างที่ซับซ้อน
ขึ้น  

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

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

1572107     ไวยากรณ์ภาษาจีน 1           3(3-0-6) 
                 Chinese Grammar 1  
     วิเคราะห์ชนิด  ความหมาย  หน้าที่ ของหน่วยค า  และวลี  
รวมทั้งฝึกการใช้รูปแบบประโยคพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ภาษาจีน 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 
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1572108     ไวยากรณ์ภาษาจีน 2            3(3-0-6) 
                 Chinese Grammar 2   
     ศึกษาหลักไวยากรณ์ และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาจีนที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึกวิเคราะห์ แยกแยะประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถ
แก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกต้องได้  

1572108     ไวยากรณ์ภาษาจีน 2            3(3-0-6) 
                 Chinese Grammar 2   
     วิชาบังคับก่อน: 1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1  
     วิเคราะห์โครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของไวยากรณ์ภาษาจีน  
รวมถึงรูปแบบประโยคที่หลากหลาย 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

1573105     ภาษาจนีระดบัสงู  1                    3(2-2-5) 
                 Advanced Chinese 1  
     ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึกย่อ
ความ แล้วขยายความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบ 
ได้เห็น และฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลัก และพลความได้ โดย
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1573105     ภาษาจนีระดบัสงู  1                   3(2-2-5) 
                 Advanced Chinese 1 
     วชิาบังคับก่อน: 1572104 ภาษาจนีระดับกลาง 2  
     เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า  ศึกษางานเขียน  
บันเทิงคดี สารคดี จดบันทึกย่อความ และขยายความ การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ ได้อ่าน ได้พบเห็น และได้ฟัง เพื่อให้
สามารถจับใจความหลักได้ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

1573106     ภาษาจนีระดบัสงู  2                     3(2-2-5)  
                 Advanced Chinese 2 
      ศึกษางานเขียนต่างๆ ที่ยาว ยากและซับซ้อนขึ้น ต่อเนื่องจาก
ภาษาจีนระดับสูง 1 และฝึกจับใจความส าคัญ และสรุปเนื้อหาจาก
เรื่องต่างๆ ที่ได้อ่าน ได้พบ ได้เห็น และได้ฟัง  พร้อมทั้งแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี้ควรเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1573106     ภาษาจนีระดบัสงู  2                    3(2-2-5)  
                 Advanced Chinese  
     วิชาบังคับก่อน: 1573105 ภาษาจีนระดับสงู 1 
     เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า  ศึกษางานเขียน 
บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร  ความเรียงและเรื่องสั้นระดับง่าย 
ฝึกการใช้ค าศัพท์  และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากข้ึน 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 1571317     การฟังภาษาจนี 1                    3(2-2-5) 
                 Chinese Listening 1  
     ทักษะการฟังภาษาจีน โดยฝึกฟังบทสนทนา ค าบอกเล่า รวมถึง
เรียนรู้เทคนิคและหลักการจับใจความ  สรุปสาระส าคัญ 
 

รายวิชาใหม่ ซึ่งแยกมาจากรายวิชา
เดิม คือ รายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจนี 1 -3 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏบิัติเฉพาะดา้นมากขึ้น 

 1571319     สนทนาภาษาจีน 1                   3(2-2-5) 
                 Chinese Conversation 1 
     ทักษะการสนทนาภาษาจีน  ให้สามารถเจรจาและโต้ตอบตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 

รายวิชาใหม่ ซึ่งแยกมาจากรายวิชา
เดิม คือ รายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจนี 1 -3 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏบิัติเฉพาะดา้นมากขึ้น 

1572201     การอ่านภาษาจนี 1                     3(3-0-6) 
                Chinese Reading 1 
     ศึกษารากค าศัพท์ การเดาความหมายจากค าที่เก่ียวข้อง ฝึกอ่าน
จับใจความส าคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึกวิเคราะห์ 
และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น ประกาศอนุเฉท การ
บรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น 
 
 

1572201     การอ่านภาษาจนี                       3(3-0-6) 
                 Chinese Reading  
     อ่านจับใจความส าคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึก
วิเคราะห์ และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน โดยเน้นการตีความ
และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน  

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ
บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชาการ
อ่านภาษาจีน1-2 เข้าด้วยกัน 
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1572202     การอ่านภาษาจนี 2                   3(3-0-6) 
                 Chinese Reading 2 
     อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้ง
บันเทิงคดีและสารคดี โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่
อ่านและสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได้        

 ตัดออกเพราะบูรณาการเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาการอ่านภาษาจีนแลว้ 

 

1572304     ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1         3(2-2-5) 
               Chinese for Tourism 1 
     ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ในการใช้
ภาษาและส านวนที่เก่ียวกับการบริการ การท่องเที่ยวและแนะน า
สถานทีท่่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน เชน่ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านคา้ เป็นตน้ 

1572304      ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
                Chinese for Tourism  

ค าศัพท์ และทักษะด้านการฟัง พูด การใช้ภาษาและส านวนที่
เกี่ยวกับการบริการ การท่องเที่ยวและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน สนามบิน 
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า  

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ   
  บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชา  
  ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1-2  
  เข้าด้วยกัน 

 

1572305     ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2        3(2-2-5) 
             Chinese for Tourism 2 
     ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด การใช้ภาษาและ
ส านวนที่ เกี่ยวกับการบริการ การท่องเที่ยว เพื่อแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศจีน โดยจัดสถานการณ์จ าลอง
ในการปฏิบัติงานในประเทศไทยและประเทศจีนเปรียบเทียบกัน เช่น 
สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

  ตัดออกเพราะบูรณาการเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาภาษาจีนเพื่อการ

ท่องเที่ยวแล้ว 



มคอ. 2 

 

- 85 - 

 - 85 - 
- 85 - 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

 1572318     การฟังภาษาจนี 2                   3(2-2-5) 
                 Chinese Listening 2 
     วิชาบังคับก่อน: 1571301 การฟังภาษาจีน 1 
     ต่อเนื่องจากวิชาการฟังภาษาจีน 1  ทักษะการฟังบทสนทนา ค า
บอกเล่าที่มีเนื้อหายาวขึ้น ข่าว เรื่องสั้น โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ จับใจความ และสรุปสาระส าคัญของเร่ืองที่ฟังได้ 
 

รายวิชาใหม่ ซึ่งแยกมาจากรายวิชา
เดิม คือ รายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจนี 1 -3 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏบิัติเฉพาะดา้นมากขึ้น 

 1572320     สนทนาภาษาจนี 2                   3(2-2-5) 
                 Chinese Conversation 2 
     วิชาบังคับก่อน: 1571319 สนทนาภาษาจีน 1 
     ต่อเนื่องจากวิชาสนทนาภาษาจีน 1 ทักษะการสนทนาภาษาจีน  
ในสถานการณ์ ที่ หลากหลาย ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมและ
คล่องแคล่ว 
 

รายวิชาใหม่ ซึ่งแยกมาจากรายวิชา
เดิม คือ รายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจนี 1 -3 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏบิัติเฉพาะดา้นมากขึ้น 

1571401     ประวัติศาสตร์จีน                   3(3-0-6) 
                 Chinese History 
     ศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่
อดีตจนถึงสมัยปจัจุบนัโดยสังเขป    
 

1572401     ประวัติศาสตร์จีน                   3(3-0-6) 
                 Chinese History 
     ศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่
โบราณจนถึงสมัยปัจจบุัน  

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพราะเป็นการปรบัแผนการเรียน 
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1573203     การเขยีนภาษาจนี 1                  3(2-2-5) 
               Chinese Writing 1 
     ฝึกเขียนข้อความเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว บันทึกประจ าวัน ใบประกาศ เป็นต้น เพื่อฝึกให้สามารถใช้
ค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว น ามาสื่อความหมายและถ่ายทอดให้
ผู้อื่นทราบได้ 

1573203     การเขยีนภาษาจนี 1                   3(2-2-5) 
               Chinese Writing 1 
     เขียนข้อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเขียนจดหมายส่วนตัว 
บันทึกประจ าวัน ใบประกาศ เป็นต้น เพื่อฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ที่
เรียนมา น ามาสื่อความหมายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

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

     ฝึกการเขียนข้อความ เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร จดหมาย 
ตลอดจนบทความขนาดสั้น บทวิจารณ์ เป็นต้น เพื่อฝึกให้สามารถน า
ศัพท์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

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

     วิชาบังคับก่อน: 1573203 การเขียนภาษาจีน 1  
     การเขียนข้อความ บัตรเชิญ บัตรอวยพร จดหมาย ตลอดจน
บทความขนาดสั้น  บทวิจารณ์  เพื่ อฝึกให้สามารถน าศัพท์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

1572308     ภาษาจีนธุรกิจ  1                   3(2-2-5)  
               Business Chinese 1 
     ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พัฒนาทักษะภาษาจีน
เพื่อธุรกิจ ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การท างานในหน่วยงานธุรกิจ เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ต าแหน่งงาน
และงานในหน้าที่ การพูดและการรับโทรศัพท์ การนัดหมายและการ
สื่อสาร วิธีปฏิบัติตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ 

1573308     ภาษาจีนธุรกิจ                     3(2-2-5)  
               Business Chinese  
     ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบประโยค และค าศัพท์
ภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในหน่วยงานธุรกิจ  วิธีปฏิบัติ
ตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ 
 
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ 
  บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชา 
  ภาษาจนีธุรกิจ 1-2 เข้าด้วยกัน 
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1573309     ภาษาจีนธุรกิจ  2                      3(2-2-5) 
               Business Chinese 2 
     ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รูปประโยคและ
ค าศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไป เช่น การเสนอราคาและ
สั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า การท าประกันภัย การเจรจาและการท า
สัญญาธุรกิจ การ เงิน การธนาคาร เป็นต้น 

  ตัดออกเพราะบูรณาการเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาภาษาจีนธุรกิจแล้ว  

 

1573315     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5) 
                 English Listening and Speaking 1 
     ฝึกการฟังและการพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การโต้ตอบ  
การเล่าเรื่อง  การอธิบายอย่างง่าย  เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะความสามารถในด้านการฟังและการ
พูด 

1573315     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1     3(2-2-5) 
                 English Listening and Speaking 1 
     ฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน โต้ตอบ  เล่าเรื่อง  การ
อธิบายอย่างง่าย  เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยเน้นทักษะความสามารถในด้านการฟังและพูด 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

1573316     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2   3(2-2-5) 
                 English Listening and Speaking 2 
    ฝึกการฟังและการพูดต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
1 โดยจ าลองสถานการณ์  ส าหรับการฝึกฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ที่ หลากหลายและมี ความยากมากขึ้ น   เพื่ อ เพิ่ มทั กษะทาง
ความสามารถในด้านการฟังและการพูด 

1573316     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2     3(2-2-5) 
                 English Listening and Speaking 2 
    วิชาบังคับก่อน: 1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1    

ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1  โดยจ าลอง
สถานการณ์  ส าหรับการฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
และมีความยากมากข้ึน  เพื่อเพิ่มทักษะทางความสามารถในด้านการ
ฟังและพูด 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 
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1571402     วัฒนธรรมจีน                          3(3-0-6)    
                 Chinese Culture                                  
     ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ได้แก่  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีนิยมในวันส าคัญต่างๆ ที่ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีน
โดยสังเขป 

1573402     วัฒนธรรมจีน                          3(3-0-6)    
                 Chinese Culture        
     ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมจีน  ตลอดจนความส าคัญของ
มรดกวัฒนธรรมจีนที่มีต่อสังคมโลกปัจจุบัน   รวมไปถึงความเชื่อ 
ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีน ผ่านทักษะของ
การใช้ภาษาจีน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา เพราะเป็นการ  
   ปรับแผนการเรียน 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
    ให้กระชับขึ้น 
 
 

1573407     นิทานสุภาษิตจีน                        3(3-0-6) 
                 Chinese Proverbial Tales 
     ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญา
ชีวิต   โดยสามารถน าเอาสุภาษิตจีนที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1573407     นิทานสุภาษิตจีน                       3(3-0-6) 
                 Chinese Proverbial Tales 
     นิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิต   
โดยสามารถน าเอาสุภาษิตจีนที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัดค าว่า “ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 

1573205     การแปลภาษาจีน 1                  3(2-2-5) 
                Chinese Translations 1 
     ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีน
เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ 
บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้ 

1574205     การแปลภาษาจีน               3(2-2-5) 
                Chinese Translations   
     หลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ บท
สนทนา และบทความขนาดสั้นได้ 

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.เปลี่ยนรหัสวิชาเพราะเป็นการ  
  ปรับแผนการเรียน 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ 
  บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชาการ 
  แปลภาษาจีน 1-2 เข้าด้วยกัน 
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1573206     การแปลภาษาจีน 2                   3(2-2-5) 
                Chinese Translations 2 
     ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปน็ภาษาจีนและภาษาจีน
เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ 
บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได ้
 

 ตัดออกเพราะบูรณาการเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาการแปลภาษาจีน แล้ว 

 

1574210     การอ่านภาษาจนีโบราณ               3(3-0-6) 
               Classical Chinese Reading 
     ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรสั้นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อให้
เข้าใจลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อ
แตกต่างในด้านการใช้ค าศัพท์ และหลักภาษา ระหว่างภาษาจีน
โบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน 

1574210     การอ่านภาษาจนีโบราณ                 3(3-0-6) 
               Classical Chinese Reading 
     ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรสั้นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อให้
เข้าใจลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อ
แตกต่างในด้านการใช้ค าศัพท์ และหลักภาษา ของภาษาจีนโบราณ
กับภาษาจีนปัจจุบัน 
 

คงเดิม 

   1574321 การสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจนี (HSK)  3(2-2-5) 
             Chinese Proficiency Test training 
     อบรมเก่ียวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  โดยเน้นฝึกฝน
ทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ครอบคลุมทักษะทั้ง
ด้านการฟัง พูด  อ่าน และเขียน  
 

รายวิชาใหม่ เพราะต้องการให้
นักศึกษาได้ทดสอบ 

ทักษะทางด้านภาษาจีน 
ตามมาตรฐานสากล 
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 1574411     ภูมิศาสตร์จีน                   3(3-0-6)  
                 Geography of China 
     สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศจีน  ลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของมนุษย์ ในบริเวณต่าง ๆ   ปัจจัยอันส่งผลให้เกิดรูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละภูมิภาค 

รายวิชาใหม่ เพราะต้องการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ของประเทศจีน 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

1571109     ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น          3(3-0-6)  
           Introduction to Chinese Linguistics 
     ศึกษาระบบเสียง โดยฝึกอ่าน และแยกแยะออกเสียงให้ถูกหลัก
สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาษาไทย 
พร้อมทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับภาษาถิ่นต่างๆ ของจีน 

1571109     ระบบเสียงภาษาจีน                  3(3-0-6) 
            Chinese Phonological System 
     ระบบเสียง โดยฝึกอ่าน และแยกแยะการออกเสียงให้ถูกหลัก
สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง เน้นการปรับปรุง แก้ไข การออกเสียงที่เป็น
ปัญหาของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับหน่วยเสียงจนถึงระดับหน่วยค าและ
ระดับประโยค 

1. เปลี่ยนชื่อรายวชิาเพื่อให้  
   สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ   
   เรียนรู ้
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้  
   สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

1571110     วิวัฒนาการตัวอักษรจีน                 3(3-0-6) 
                 Evolution of Chinese Character 
     ศึกษาประวัติความเป็นมาตัวอักษรจีนโบราณ  ระบบตัวอักษร
สมั ยปั จจุบั น  เพื่ อ ให้ เข้ า ใจโครงสร้างตั ว อักษรจีน  และการ
เปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

1571110     วิวัฒนาการอักษรจีน                 3(3-0-6) 
                 Evolution of Chinese Character 
     ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบตัวอักษรจีนโบราณ เพื่อให้
เข้าใจโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในแต่ละยุค
สมัย 
 

1. เปลี่ยนชื่อรายวชิาให้กระชับ 
   ขึ้น 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
    ให้กระชับขึ้น 
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1572306     การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                              
                                                           3(2-2-5)       
Chinese for Computer and Technology   
     ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน ฝึก
การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นแหล่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต  และใช้ภาษาจีนในการลงมือศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง   

1572306     การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                                               
                                                          3(2-2-5)        
    Chinese for Computer and Technology Usage   

 ค าศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ภาษาจีน ฝึกการใช้
ภาษาจีนในการสืบค้นแหล่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  
ใช้ภาษาจีนในการลงมือศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง   

 

1.ปรับค าอธิบายรายวิชา 
   ให้กระชับขึ้น 
2.แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเพื่อให้  
  ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา  
  มากข้ึน 

 

1573207     การอ่านหนังสอืพิมพ์จนี 1               3(3-0-6) 
                 Reading of Chinese Newspaper 1 
     ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น ข่าวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ บทความเชิง
วิจารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการแบบสั้นๆ  โดยเน้น
การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์ 

1573207     การอ่านหนังสอืพิมพ์จนี                 3(3-0-6) 
                 Reading of Chinese Newspaper  
     การอ่านข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ ข่าวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์  
บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการแบบสั้นๆ  โดยเน้นการเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์ 
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ 
  บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชาการ   
  อ่านหนังสือพิมพ์จนี 1-2 เข้า 
  ด้วยกัน 

 

1574208     การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2              3(3-0-6) 
                 Reading of Chinese Newspaper 2 

ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์และการวิจารณ์ข่าวและบทความต่างๆ 
ในหนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยศึกษารูปแบบในการเขียน 
การใช้ค า ตลอดจนวัตถุประสงคแ์ละทัศนะของผู้เขียน 

 

 ตัดออกเพราะบูรณาการ 
เนื้อหาเข้ากับรายวิชา 

การอ่านหนังสือพิมพ์จนีแล้ว 
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1573307     การฟังละครและภาพยนตร์จนี          3(2-2-5) 
     Listening to Chinese Theaters and Movies  
     ศึกษาหลักการฟั ง และฝึกฟั งภาษาจีนจากบทละครและ
ภาพยนตร์จีน พร้อมจับใจความส าคัญจนสามารถสรุปเรื่องราวได้ 

1573307     ภาษาจนีในสื่อบนัเทงิ                    3(2-2-5) 
        Chinese  Entertainment Media  
     หลักการฟัง และฝึกฟังภาษาจีนจากบทภาพยนตร์   และสื่อ
บันเทิง พร้อมจับใจความส าคัญ  ตลอดจนสามารถสรุปเร่ืองราวได้ 
 

1. เปลี่ยนชื่อรายวชิาให้ทันสมัย 
2. ตัดค าว่า “ศึกษา”ของค าอธิบาย 
   รายวิชาออก 

1573310     ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม          3(2-2-5) 
               Chinese for Hotel  
     ศึกษาค าศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ของส านวน
ภาษาที่ใช้ในการบริการและการสื่อสารในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์
จ าลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น  งานต้อนรับ งานส่วนหน้า 
ภัตตาคาร บาร์  ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

1573310     ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม          3(2-2-5) 
              Chinese for Hotel  
     ค าศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ของส านวนภาษาที่
ใช้ในการบริการและการสื่อสารในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
และฝึกปฏิบัติในโรงแรม  งานต้อนรับ งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์  
ร้านขายของที่ระลึก  
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้กระชับขึ้น 

 

 1573211     อักษรจีนตัวเต็ม                      3(3-0-6) 
                 Traditional Chinese Characters           
     ทั กษ ะการอ่ านและการเขี ยน รูป แบ บ อักษ รจีน ตั ว เต็ ม  
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างอักษรจีน
ตัวเต็มและตัวย่อ 
 
 

เพิ่มรายวิชาเอกเลือกส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้รูปแบบ
ตัวอักษรจีนทั้งตัวเต็มและตวัย่อ 
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1573312     ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ           3(2-2-5) 
                Chinese for Secretarial Science 
     ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร และการบริการ เช่น การบันทึกข้อความ การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิค และส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 

1573312     ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ           3(2-2-5) 
                Chinese for Secretary Work 
     ภาษาจีนที่ ใช้ ใน งาน เลขานุ การ เน้นการใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร และการบริการ การบันทึกข้อความ การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ที่ติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิค และส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 
 

 

1573406     การเขยีนพู่กันจนี                     3(2-2-5)  
                 Chinese Calligraphy 
     ฝึกการจับพู่กันจีนที่ถูกต้อง เรียนรู้ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนให้
ถูกต้องสวยงาม กลวิธีและเทคนิคการใช้พู่กันเขียนอักษรจีนด้วย
บรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง ฝึกหัดลีลาในการเขียนตัวหนังสือจีน
ด้วยพู่กัน ตลอดจนศึกษาความหมาย 

1573406     การเขยีนพู่กันจนี                      3(2-2-5)  
                 Chinese Calligraphy     
     ฝึกการจับพู่กันจีนที่ถูกต้อง เรียนรู้ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนให้
ถูกต้องสวยงาม กลวิธีและเทคนิคการใช้พู่กันเขียนอักษรจีนด้วย
บรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง ฝึกหัดลีลาในการเขียนตัวหนังสือจีน
ด้วยพู่กัน ตลอดจนศึกษาความหมาย 
 

คงเดิม 

1573314     ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
                Chinese for International Trade 
     ศึกษาค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
และการทูต เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบัติตนในการติดต่อ 

1574314     ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
                 Chinese for International Trade 
     ค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และการทูต 
รวมไปถึงการปฏิบัติตนในการติดต่อ 
 

ตัดค าว่า “ศึกษา”ของค าอธิบาย
รายวิชาออก 
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1574404     วรรณคดจีนี 1                            3(3-0-6) 
                 Chinese Literature 1 
     ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยคัดเลือก
จากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละสมัย 

1574404     วรรณคดจีีน             3(3-0-6) 
                 Chinese Literature  
     ลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ที่ส าคัญของวรรณคดี
จีนในสมัยโบราณและร่วมสมัย โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มี
ชื่อเสียงในแต่ละสมัย 
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวชิาโดยตัด 1 ออก 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาเพราะ 
  บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชา   
  วรรณคดีจีน 1-2 เข้าด้วยกัน 

 
 

1574405     วรรณคดจีนี 2                    3(3-0-6) 
                 Chinese Literature 2 
     ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง โดย
คัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละสมัย 
 

 ตัดออกเพราะบูรณาการเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาวรรณคดีจีนแล้ว 

 

1571301     การฟังและการพูดภาษาจนี 1        3(2-2-5) 
                 Chinese Listening and Speaking 1 
     ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การเล่าเรื่อง การ
อธิบายอย่างง่าย เพื่อฝึกใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้น
ความสามารถและทักษะในการฟังและการพูด 
 
 

 ตัดออกเพราะแยกเป็นรายวิชาการ
ฟังภาษาจีน1-2  และการสนทนา

ภาษาจนี 1-2 
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1571302      การฟังและการพูดภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
                  Chinese Listening and Speaking 2 
     ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 ฝึกฟังและพูดในหัวข้อที่ก าหนด พูดแสดงทัศนะ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ตัดออกเพราะแยกเป็นรายวิชาการ
ฟังภาษาจีน1-2  และการสนทนา

ภาษาจนี 1-2 

1572303      การฟังและการพูดภาษาจีน 3       3(2-2-5) 
                  Chinese Listening and Speaking 3 
     ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูด
ภาษาจนี 1 โดยเน้นฝึกทักษะการฟังและพดูในทีชุ่มชน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญในทักษะการฟังและ
การพูดยิ่งขึ้น 
 

 ตัดออกเพราะแยกเป็นรายวิชาการ
ฟังภาษาจีน1-2  และการสนทนา

ภาษาจนี 1-2 

1572403     ความสัมพันธ์ไทย-จีน                  3(3-0-6) 
                 Relationship of Thailand and China 
     ศึกษาประวัติศาสตร์การเริ่มเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ไทยและจีน การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทย และศึกษาถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจนถึงปัจจุบัน 
 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
สามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับ

รายวิชาประวัติศาสตร์จนี  
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์จีนได ้
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1573209     การเขียนรายงานภาษาจีน           3(2-2-5) 
                 Chinese Report Writing 
     ฝึกการค้นคว้าเขียนรายงานเป็นภาษาจีน การตีความหมายหัวข้อ
เร่ือง การวางโครงเรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรียบ
เรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก ในการอ้างเหตุผล การเขียน
เชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม  และสรุปรวบยอดความคิดเห็น 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
สามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับ
รายวิชาการเขียนภาษาจีน1-2 ได้ 

 

1573311     การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน           3(2-2-5) 
                 Speech in Chinese  
     ศึกษาเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้ค าศัพท์ และส านวน
ภาษาจีน ฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนในโอกาสต่างๆ เช่น 
การกล่าวขอบคุณ ต้อนรับ แนะน า เป็นต้น  

 ตัดออกเพราะสามารถสอดแทรก
เนื้อหาในรายวิชาภาษาจีน 

ระดับสูง 1-2 ได้ 

1571312 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย  3(2-2-5) 
          Thai and Chinese Comparative Studies 
     ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาษาจีนและภาษาไทย  เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ภาษาจีน และภาษาไทย    

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
สามารถสอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชาไวยากรณ์ 1-2 ได้ 

1573313     ภาษาจีนเพื่อการจัดการ        3(2-2-5) 
        Chinese for Management 
     ศึกษาแนวความคิดและหลักการจัดการ ที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดการ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการจัดการในการตัดสินใจงาน  

  ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
สามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับ

รายวิชาภาษาจีนธุรกิจได ้
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1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
                                                          3(3-0-6) 
Chinese teaching Techniques as a foreign language 
     ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการออกเสียง การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน  และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 
 

 ตัดออกเพราะเป็นรายวิชาทางดา้น
การสอนและสามารถบูรณาการ

เนื้อหาเข้ากับรายวิชาพื้นฐานบังคับ 

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

ศึกษาเทคนิคการเขียนเชิงธุรกิจ ฝึกการเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
อย่างง่าย จนถึงระดับยาก พร้อมทั้งศึกษาการใช้ค าศัพท์ และส านวน
ในการเขียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจและสามารถน า
ศัพท์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับรายวชิา

การเขียนภาษาจนี 1-2 และ
ภาษาจนีธุรกิจได ้

 

 1574315     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน      3(2-2-5)  
                 Chinese in Mass media 
     ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน อย่าง
เป็นทางการ และไม่ทางการ เพื่อฝึกใช้ในสถานการณ์จริงที่เหมาะสม 
 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับรายวชิา

ภาษาจนีในสื่อบนัเทิงได ้
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1574408     เรื่องสั้นจนี                               3(3-0-6) 
                 Chinese Short Stories 
     ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน เพื่อสามารถจับ
ใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปเนื้อหาส าคัญได้ 
 

 ตัดออกเพราะรายวิชาซ้ าซ้อน
สามารถสอดแทรกเนื้อหาใน

รายวิชาการอ่านภาษาจนี 1-2 ได้ 

1574409     นวนิยายจีน                             3(3-0-6) 
                 Chinese Novels 
     ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือกสรรนว
นิยายจีนที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิงและสมัยใหม่ 
รวมถึงสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
สามารถสอดแทรกเนื้อหาใน

รายวิชาการอ่านภาษาจนี 1-2 ได้ 

1574410  วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย   3(3-0-6) 
    Contemporary and Modern Chinese Literature 
      ศึกษาและฝึกอ่านวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่
และร่วมสมัยของจีน ที่มีชื่อเสียง ในด้านภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม เพื่อสามารถจับใจความส าคัญและ
สรุปเนื้อหาได้ 
 
 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับรายวชิา

วรรณคดีจีนได ้
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1574411    บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์           3(3-0-6) 
        Selective Reading Passages in Social Science  
     ศึกษาความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแง่ต่ างๆ เช่น 
ประเพณี ค่านิยมประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนใน
ปัจจุบัน จากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 
 

 ตัดในรายวิชาเอกเลือกออกเพราะ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับรายวชิา
ประวัติศาสตร์จีน วฒันธรรมจีน 

และภูมิศาสตร์จนีได ้
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  2(90) 
Preparation for Professional Experience in Chinese 
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการเรียนรู้งานก่อนออกฝึกฯ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต 
และการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพภาษาจีนใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 

1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Chinese 
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการเรียนรู้งานก่อนออกฝึกฯ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทั กษะ 
แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต การมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพภาษาจีนในสถานการณ์จริง 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้ทันสมัย 
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1574502     การฝกึประสบการณวิ์ชาชพีภาษาจนี   5(450) 
       Professional Experience in Chinese  

     รายวิชาบังคับก่อน : 1574501 การเตรียมฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพภาษาจีน 
     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
เอกชนเก่ียวกับวิชาชีพภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1574502     การฝกึประสบการณ์วิชาชพีภาษาจนี   5(450) 
       Professional Experience in Chinese  

     รายวิชาบังคับก่อน : 1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาจีน 
     โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
เอกชนเก่ียวกับวิชาชีพภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ให้ทันสมัย 

1574503     ก าร เต รี ยม สห กิ จ ศึ ก ษ า              1(45)                    
          Cooperative Education Preparation 
     การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเร่ือง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งาน
ธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงาน

1574503     การเตรียมสหกิจศึกษา                 1(45)                    
        Cooperative Education Preparation 
     การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเร่ือง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งาน
ธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 
และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการ
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ผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงาน
โครงงาน 

1574504         สหกิจศึกษา                        6(540) 
                    Cooperative Education 

รายวิชาบังคับก่อน : 1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
โดยบรูณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการ
น าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพี่ เลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ
และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

1574504         สหกิจศึกษา                        6(540) 
                    Cooperative Education 

รายวิชาบังคับก่อน : 1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ

หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 
ชั่วโมง โดยบรูณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการ
น าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพี่ เลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ
และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ตามความเหมาะสม 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2544 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

      ให้ เลื อก เรียนรายวิช าจากรายวิช าใดๆ  ในหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่
นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

     ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 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 อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

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

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคั บ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
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   “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 จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน 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 าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
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    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้ องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
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ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบยีนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
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   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 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 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 และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 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
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้ อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
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   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
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  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

........................................................................ 
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 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ภาษาอังกฤษ           Bachelor  of  Arts Program in Social Development 
 ชื่อปริญญา 
                ชื่อเต็ม  ภาษาไทย         ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
      ภาษาอังกฤษ           Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
                 ชื่อย่อ  ภาษาไทย              ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
                          ภาษาอังกฤษ            B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 

                     ๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า 
                     ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
                     ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชตวิรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Public  Administration                    
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                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า                                             

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       
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        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  Program  in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language)           

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 



- 119 -  
 

 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  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 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music            
                                                            Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
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  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    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 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
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 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)        
 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธวิิเศษ              ผู้ทรงคุณวุฒหิรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์         

 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and  
                                                          Information Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
    ศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information  
                                                         Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library  Information  and  Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกมล  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  
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  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in      
                                  Geoinformatics  

 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ         B.Sc. (Geoinformatics)   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย           ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช 
1. ประวัติการศึกษา 
               ปี                           ชื่อปริญญา                              สถาบัน 

 พ.ศ. 2555               อ.ม. (ภาษาจีน)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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 พ.ศ. 2554               ศศ.บ. (ภาษาสนัสกฤต)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2550              อ.บ. (ภาษาจีน)             จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
   1572304    ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว   3  หน่วยกิต 
   1573407    นิทานสุภาษิตจีน    3  หน่วยกิต 

1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 
 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร  

1571110    วิวัฒนาการอักษรจีน    3  หน่วยกิต 
   1572201    การอ่านภาษาจีน    3  หน่วยกิต 

1572304    ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว   3  หน่วยกิต 
1573407    นิทานสุภาษิตจีน    3  หน่วยกิต 
1574205    การแปลภาษาจีน    3  หน่วยกิต 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมลรัตน์  คล้ายยา 
1. ประวัติการศึกษา 
               ปี                           ชื่อปริญญา                           สถาบัน 

 พ.ศ. 2556              M.A.                               Central China Normal University 
                                   (Applied Linguistics)                  

 พ.ศ. 2554             ศศ.บ. (ภาษาจีน)              มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
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   1572108    ไวยากรณ์ภาษาจีน 2    3  หน่วยกิต 
1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 

 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร  
            1571319    สนทนาภาษาจีน 1    3  หน่วยกิต 

1571320    สนทนาภาษาจีน 2    3  หน่วยกิต 
1573310    ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม   3  หน่วยกิต 
1573307    ภาษาจีนในสื่อบันเทิง    3  หน่วยกิต 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวชุตินธร  ฉิมสุข 

1. ประวัติการศึกษา 
                ปี                           ชื่อปริญญา                      สถาบัน 
 พ.ศ. 2553 บธ.ม. การจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                               (หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ภาษาจีนในการเรียน) 
 พ.ศ. 2550 ศศ.บ. (ภาษาจีน)                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
                                                                                 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
   1571302     การฟังและการพูดภาษาจีน 2                3  หน่วยกิต 
   1571001     การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 
 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร  
   1571317    การฟังภาษาจีน 1                 3  หน่วยกิต 
   1571318    การฟังภาษาจีน 2                3  หน่วยกิต 
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   1573308    ภาษาจีนธุรกิจ    3  หน่วยกิต 
   1574314    ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ   3  หน่วยกิต 
                  กลุ่มวิชาเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 

ชุตินธร ฉิมสุข.(2557).เอกสารประกอบการสอนวิชาวัฒนธรรมจีน.ก าแพงเพชร.คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทิวาพร  อุดมวงษ์ 
1. ประวัติการศึกษา 
              ปี                           ชื่อปริญญา                           สถาบัน 

พ.ศ. 2557           M.Ed.                                Yunnan Normal University 
                                 (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)      

พ.ศ. 2554           ศศ.บ. (ภาษาจีน)        มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
   1571102     ภาษาจีนระดับต้น 2    3  หน่วยกิต 
   1224410     เรื่องสั้นจีน     3  หน่วยกิต 

1571001     การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 
 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร  
   1571109     ระบบเสียงภาษาจีน     3  หน่วยกิต 

1571101     ภาษาจีนระดับต้น 1    3  หน่วยกิต 
1571101     ภาษาจีนระดับต้น 2    3  หน่วยกิต 
1574411     ภูมิศาสตร์จีน    3  หน่วยกิต 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
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 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนันทิวัน   อินหาดกรวด 
1. ประวัติการศึกษา 
               ปี                           ชื่อปริญญา                             สถาบัน 

พ.ศ. 2556                M.Ed.                                 Tianjin Normal University 
                                     (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)   

พ.ศ. 2553                ศศ.บ. (ภาษาจีน)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
   1571401    ประวัติศาสตร์จีน    3  หน่วยกิต 
   1571102    ภาษาจีนระดับต้น 2    3  หน่วยกิต 

1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 
 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร  
   1572401    ประวัติศาสตร์จีน    3  หน่วยกิต 

1572107    ไวยากรณ์ภาษาจีน 1    3  หน่วยกิต 
1572108    ไวยากรณ์ภาษาจีน 2    3  หน่วยกิต 
1573402    วัฒนธรรมจีน    3  หน่วยกิต 
 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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