-1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
*********************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
: ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)
: B.A. (Chinese)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

: ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

-2 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบตั ิการ
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบตั ิการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)……………….
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
5.4 การรับผูเ้ ข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ(ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาไทย)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.....................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ...............................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อืน่ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า

-35.6 การให้ปริญญา แก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
การประชุม ครั้งที่ 6(3/2559) เมื่อวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้ง
ที่ 48(4/2559) เมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 60(1/2560) เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
 ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 131(3/2560) เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/โรงแรมล่าม/นักแปล
8.2 งานด้านการต่างประเทศ
8.3 ล่าม/นักแปล
8.4 งานบริการทางด้านการท่องเที่ยว
8.5 มัคคุเทศก์
8.6 อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

-49. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

2.

พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ

3.

หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

4.

5.

พนัส มัตยะสุวรรณ

พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
Ph.D.
M.A.
ค.บ.
อาจารย์
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์
ศศ.ม.

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

สาขาวิชา
Chinese Language Philology
Chinese Language Philology
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages
ภาษาจีน
International Economics and Trade

บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

การจัดการธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Beijing Normal University
Beijing Language and culture University
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Nanjing Normal University

ปี พ.ศ.
2553
2547
2541
2554
2550
2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
University Of International Business and
Economic (Beijing)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555
2550
2545
2553
2545

-510. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มอี ัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและ
ต่อเนื่องมาหลายปี และถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างมาก ทุก
ประเทศร่วมถึงประเทศไทยต้องพร้อมรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน ดังนั้นภาษาจีนกลางจึงได้เข้า
มามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การติดต่อทําธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน
ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้มีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นจากหลายประเทศทั่วโลกที่ให้ความ
สนใจในภาษาจีนและตื่นตัวที่จะเรียนรู้ภาษาจีนกันมากขึ้น สําหรับประเทศไทยจํานวนผู้เรียนภาษาจีนก็
มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ ล้วนมีเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรี ยบในการสมัครงานและโอกาสในการติดต่อธุรกิ จเพื่อให้พร้ อมรับการเข้ ามาของประชาคม
อาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สํานักข่าวซินหัวของประเทศจีนรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ประเมินตัวเลข
ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนกลางทั่วโลกจะมีถึง 100 ล้านคนในปี 2016 ซึ่งรัฐบาลจีนต้องผลิตครูสอน
ภาษาจีนประมาณ 5 ล้านคนเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว สําหรับประเทศไทยความต้องการครู
อาจารย์สอนภาษาจีน ยังคงมีความต้องการสูง จะเห็นได้จากรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนยังคงมีการ
สนับสนุนเรื่องอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวจีน ที่เข้ามาช่วยสอนในประเทศไทยจํานวน 300 – 400 รายต่อปี
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนมัธยม หรือมหาวิทยาลัยของไทย พร้อมทั้งจัดอบรมครู
อาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาจีน เพื่อเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ
เป็นประจําทุกปีตลอดจนในปัจจุบันนี้มีการรวมกลุ่มความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทําให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่แต่งต่างของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน จึงทําให้
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเช่นกัน

-612. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์ โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ พูด ฟัง อ่านและเขียนโดย
อาศัยความรู้เสริมด้านวัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคม ภูมิศาสตร์ เพื่อความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานจริงให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้านและสมดุล สามารถพัฒนาตนเองในสายงานต่างๆ
ต่อไปได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริ
12.2.2 ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
12.2.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
12.2.4 จั ด กระบวนการภายในโดยเน้ น การบริ ห ารแบบจั ด การตั ว เอง เพื่ อ พั ฒ นา
องค์กรอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อ
ให้บริการคณะอื่น หรือต้องเรียนจากคณะอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกนคณะจัดสอนโดยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.1.4 วิชาโทภาษาอังกฤษ จัดสอนโดยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-713.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นมาเรียน
1.3.2.1 วิชาโทภาษาจีน เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน
13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกเลือก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มาเลือกเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับดูแลโดยประสานงานกับงานแผนการ
เรียน กองบริการการศึกษา ซึ่งจะทําหน้าที่จัดตารางสอน ตารางสอบ และประสานการจัดการ
ร่ ว มกั บ คณะอื่ น ๆ ในกรณี ที่ มี ร ายวิ ช าของคณะนั้ น ๆ เช่ น วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป วิ ช าเลื อ กเสรี โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา

-8หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้รอบ
รู้วิชาการ ทํางานได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมรับประชาคมอาเซียน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีชาวต่างชาติเรียนเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดภาษาหนึ่ง
ปัจจุบันบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่านและเขียน
ภาษาจีนนั้น เป็นความต้องการของตลาดแรงงานโลกในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทยเพื่อการสื่อสาร
กับผู้ใช้ภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ในประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
1.3.2 มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนําความรู้มาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ
การศึ ก ษา สามารถประกอบอาชี พ ตรงตามความต้ อ งการของสั ง คมและท้ อ งถิ่ น ตามคุ ณ วุ ฒิ
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.1 เป็น บัณ ฑิ ต ที่มีความรู้แ ละทัก ษะในการใช้ ภ าษาจี น เพื่อใช้ ใ นการสื่อสารและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
1.4.2 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อ
การพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

-91.4.3 เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนําความรู้มาใช้ใน
การดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
1.4.4 เป็นบัณฑิตที่สามารถส่ งเสริมความร่วมมือระหว่ างประเทศ และสร้ างเสริ ม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมิน
1. มีนโยบายและคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ตามความต้องการของ
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์
ตลาดแรงงานโดยมีความ
3. ผลการสํารวจและติดตาม
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ หลักสูตร
บัณฑิต
3. สํารวจและติดตามภาวะการมี
สกอ.กําหนด
งานทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากร สํารวจตําราและสื่อการสอนทีม่ ีอยู่
รายงานผลการสํารวจทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
เพื่อนํามาบริหารจัดการให้เกิด
ที่มีอยู่ และแผนการบริหาร
ประโยชน์สงู สุด
จัดการ
2. การจัดหาทรัพยากรการเรียน สํารวจความต้องการของนักศึกษา
1. รายงานผลการสํารวจความ
การสอนเพิม่ เติม
และอาจารย์ผ้สู อน เพื่อจัดหา
ต้องการของนักศึกษาและ
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม อาจารย์
2. ฐานข้อมูลทรัพยากรที่จดั ซื้อ
เพิ่มเติม
3. การพัฒนาอาจารย์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนในอาจารย์ 1. อาจารย์ในสาขาได้เข้าร่วม
เข้าร่วมโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือโครงการที่เป็น
การพัฒนาการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
เห็นความสําคัญชองการเขียนตํารา การสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 10 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
และเอกสารประกอบการสอน รวมถึง
การทําผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมและ/หรือสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
เป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรใน
สาขา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2. อาจารย์ในสาขามีผลงานทาง
วิชาการ และ/หรือ ตําราและเอก
สาประกอบการสอนและ/หรือ
3. อาจารย์ในสาขาได้รับการ
สนับสนุนให้อาจารย์เพิม่ พูน
ความรู้และ/หรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สงู ขึ้น

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการพบปะนักศึกษา
1. จัดให้มีการพบปะกับนักศึกษาใน
พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เพื่อให้ แรกเข้า
ด้านวิชาการ และ อื่นๆ แก่
คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการ 2. กําหนดเวลาในการพบปะ
นักศึกษาให้เป็นระบบและมี
เพื่อให้คําปรึกษาที่แน่นอนในแต่
จัดการเรียนการสอนของสาขา
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ ละสัปดาห์
3. แบบบันทึกการให้คําปรึกษา
ชั้นปี และพบปะกับนักศึกษาทุกๆ
สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คําปรึกษาก่อน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา
2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่ อ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ข้อมูลจากสถานประกอบการ
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ 1. สํารวจความต้องการของ
และแหล่งฝึกประสบการณ์
ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงานในปัจจุบนั
2. การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผล วิชาชีพ
2. ร้อยละ 60 ของจํานวนบัณฑิต
การเรียนรู้เป็นฐาน
มีงานทําในระยะเวลา 1 ปี
3. จัดสอบวัดระดับความรู้
3. นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) เพื่อวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK)ได้ในระดับ 4
ความรู้ของนักศึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษา

- 11 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตให้ความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต

กลยุทธ์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แบบประเมินผลโครงการ
2. ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา

- 12 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ ก ษา 4 ปี ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

- 13 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นคราว ๆ ไป
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ไม่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีนอย่างแท้จริง
2.3.2 ระดับความรู้ภาษาจีนแรกเข้าที่ไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษาและการให้คําปรึกษา แนะ
แนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาและอาจารย์ผ้สู อนประสานงานกับผู้ปกครองกรณีมีปัญหา
2.4.3 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
40
40
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
40

2564
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
438,000
21,000
459,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
876,000
42,000
918,000

2563

2564

1,314,000 1,752,000 1,752,000
63,000
84,000
84,000
1,377,000 1,836,000 1,836,000

- 14 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

275,400
275,400

550,800
550,800

826,200
826,200

1,101,600
1,101,600

1,101,600
1,101,600

91,800
91,800
367,200
30
12,240

183,600
183,600
734,400
60
12,240

275,400
275,400
1,101,600
90
12,240

367,200
367,200
1,468,800
120
12,240

367,200
367,200
1,468,800
120
12,240

2563

2564

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

136

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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GELN100
GELN101
GELN102
GELN103
GELN104
GELN105
GELN106
GELN107

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
2.4) วิชาโท
ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ป่นุ เพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

3
6
3
100
3
75
54
21
7
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 16 GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
GEHU101 ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
GEHU102 ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
GEHU105 ดนตรีนิยม
Music Appreciation
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatics Art Aesthetic in Thai
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
Aesthetic of Digital Photography
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
Planning for Life with the Elderly

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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GESO100
GESO101
GESO102
GESO103
GESO104
GESO105
GESO106
GESO107
GESO108
GESO109
GESO110
GESO111
GESO112
GESO113

ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
การสื่อสารเพื่อชีวิต
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทนั การเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3(3-0-6)
3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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GESC100
GESC101
GESC102
GESC103
GESC104
GESC105
GESC106
GESC107
GESC108
GESC109
GESC110

GESS100
GESS101
GESS102
GESS103

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom
พืชในชีวิตประจําวัน
Plants in Daily Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

- 19 -

GESS104
GESS105
GESS106
GESS107

SOC013

CN111
CN112
CN211
CN212
CN311
CN312
CN121
CN122

Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
2.2) วิชาเอก
เอกบังคับ
ภาษาจีน 1
Chinese 1
ภาษาจีน 2
Chinese 2
ภาษาจีน 3
Chinese 3
ภาษาจีน 4
Chinese 4
ภาษาจีน 5
Chinese 5
ภาษาจีน 6
Chinese 6
ระบบเสียงภาษาจีน
Sound System of Chinese
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

100
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

75
54

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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CN151
CN221
CN231
CN313
CN314
CN331
CN341
CN351
CN352
CN491

CN152
CN222
CN261
CN271
CN272

ภูมิปริทศั น์จีน
Conspectus of China
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
หลักภาษาจีน
Chinese Grammar
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation 1
การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
ประวัติศาสตร์จีน
History of China
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literature
หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
Selected Topics in Chinese Studies
เอกเลือก
วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
สนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
Chinese for Business
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Basic Chinese 1
ภาษาจีนพื้นฐาน 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ไม่น้อยกว่า

21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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CN281
CN353
CN363
CN411
CN441
CN461
CN471
CN161
CN262
CN263
CN361
CN362

CN391

Basic Chinese 2
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
Chinese Information Technology and Computer
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Calligraphy
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
Chinese for Hotel
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation 2
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 1
Chinese for Tourism 1
ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 2
Chinese for Tourism 2
ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 3
Chinese for Tourism 3
ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 4
Chinese for Tourism 4
ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 5
Chinese for Tourism 5
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
แผนประสบการณ์วิชาชีพ
บังคับ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Professional Experience in Chinese

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7

หน่วยกิต

1

หน่วยกิต
1(45)
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เลือก

CN392
CN492
CN493

CN498
CN499

ENG111
ENG112
ENG115

ENG116
ENG211
ENG217

6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จากรายวิชาต่อไปนี้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
6(450)
Field Professional Experience in Chinese
การศึกษาอิสระภาษาจีน
6(450)
Independent Study in Chinese
ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน
6(450)
Regional Studies in Chinese
แผนสหกิจศึกษา
เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน
1(45)
Co-operative Education Preparation in Chinese
สหกิจศึกษาภาษาจีน
6(--)
Co-operative Education in Chinese
2.4) วิชาโทภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษ จากรายวิชาดังต่อไปนี้
1) วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 1
2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 2
การเขียนตามรูปแบบ
3(2-2-5)
Control and Formulaic Writing
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking in English

- 23 ENG312

การเรียนภาษาด้วยการแสดง
3(2-2-5)
Language Learning through Drama
ENG321
การแปล 1
3(2-2-5)
Translation 1
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Syntax 1
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรนี้
* วิชาโทภาษาจีน
15 หน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรียน โดยเรียนรายวิชาต่อไปนี้
CN213
CN214
CN315
CN316
CN412

ภาษาจีนเบื้องต้น 1
Basic Chinese 1
ภาษาจีนเบื้องต้น2
Basic Chinese 2
ภาษาจีนเบื้องต้น3
Basic Chinese 3
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
Basic Chinese 4
ภาษาจีนเบื้องต้น 5
Basic Chinese

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- 24 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GExxx
GExxx
GExxx
GExxx
CN111
CN151
CN121

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
ภาษาจีน 1
Chinese 1
ภูมิปริทัศน์จีน
Conspectus of China
ระบบเสียงภาษาจีน
Sound System of Chinese
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3
3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

21

≥7

≥4

≥16

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GExxx
GExxx
GExxx
GExxx
CN112
CN122
CN152

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
ภาษาจีน 2
Chinese 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
2

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
5

3

2

2

5

3

3

0

6

21

≥7

≥4

≥16

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 25 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
ENG111
การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking 1
CN211
ภาษาจีน 3
Chinese 3
CN221
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
CN281
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
Chinese Information Technology and
Computer
รวม

หน่วยกิต
3
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

18

≥11

≥8

≥26

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
GEXXX
ENG112
CN212
CN231
CN261
xxxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
การฟังและการพูด 2
Listening and Speaking 2
ภาษาจีน 4
Chinese 4
การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
Chinese for Business Tourism
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3
18

≥9

≥6

≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

- 26 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ENG115
CN311
CN313
CN331
CN341
CN351

ชื่อวิชา
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
Forms and Usage in Modern English 1
ภาษาจีน 5
Chinese 5
หลักภาษาจีน
Chinese Grammar
การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
ประวัติศาสตร์จีน
History of China
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
5

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

18

≥14

≥8

32

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ≥54
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENGxxx วิชาโท...
CN312 ภาษาจีน 6
Chinese 6
CN314 การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation 1
CN352 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literatures
xxxxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
5
2
2
5

3

2

2

5

3

3

0

6

3
15

≥9

≥6

≥21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

- 27 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENGxxx วิชาโท...
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
Selected Topics in Chinese Studies
CN411
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation 2
CN441 การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
CN461
CN471
CN391

ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

1

-

-

45

19

≥13

≥10

≥76

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 99
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CN392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน *
Field Professional Experience in Chinese
CN492
การศึกษาอิสระภาษาจีน *
Independent Study in Chinese
CN493
ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน *
Regional Studies in Chinese
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6

-

450

-

6

-

450

-

6

-

450

-

6

-

450

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
หมายเหตุ * ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา

- 28 แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENGxxx วิชาโท...
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
Selected Topics in Chinese Studies
CN411
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation 2
CN441 การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
CN461
CN471
CN498

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
2
3
2

ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน
Co-operative Education Preparation in Chinese
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
5
2
5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

1

-

-

45

19

≥13

≥10

≥76

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CN499
สหกิจศึกษาภาษาจีน
Co-operative Education in Chinese
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
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1.
2.
3.
4.

3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
CN
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาภาษาจีน
เลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับความยากง่ายของชั้นปี
เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
CN

1

2

3

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาภาษาจีน

หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขตัวหลัก สิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษาจีน
หมายถึง
กลุ่มวิชาการฟัง – การพูด(สนทนา)
หมายถึง
กลุ่มวิชาการอ่าน
หมายถึง
กลุ่มวิชาการเขียน
หมายถึง
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวรรณคดี/สังคมและวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาจีนสําหรับวิชาชีพทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว
หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาจีนสําหรับวิชาชีพทางด้านการสอน
หมายถึง
กลุ่มวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา/วิจัย/เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

- 30 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
GELN100
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย
GELN101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน

GELN102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่ า นระดั บ คํา วลี ประโยคและย่ อหน้ าภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า น
เบื้องต้นเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น
โฆษณาฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น
GELN103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่ ม พู น การใช้ คํ า และสํ า นวนในสถานการณ์ ต ามบริ บ ทต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ และการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชา

- 31 GELN104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน

GELN105

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจําวัน

GELN106

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวัน
GELN107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน

GELN108

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา
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ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Indonesian Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง
อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อให้ผ้เู รียนเข้าใจภูมิหลังของภาษา
และวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึน้

GELN110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และ
สถานที่ที่สําคัญของประเทศเกาหลี

GEHU100

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก
ตนเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล
GEHU101

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา
คุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ ของปรั ช ญา ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ด้ า นศาสนา ปรั ช ญาและ
วิทยาศาสตร์ การจัดการกับปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับความจริ งของชี วิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก
ศาสนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง

GEHU103

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรม
บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข

GEHU104

สุนทรียะของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ
ศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น
การฟังและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต

GEHU105

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

GEHU106

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล
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สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
Dramatics Art Appreciation in Thai
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขนวิพิธทัศนา
มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง

GEHU108

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่ วไปเกี่ ย วกับ ห้ องสมุ ด และแหล่ ง สารสนเทศ บริ ก ารห้ อ งสมุ ดยุ ค ใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

GEHU109

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะและชี วิ ต ประจํ า วั น องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ
สื่อสารและการนําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
GEHU110

สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Aesthetic of Digital Photography
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดใน
การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบื้องต้นใน
การบริหารจัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
Planning for Life with the Elderly
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผน
ที่ชีวิต หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ

GEHU112

ดุลยภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Gesture of Balance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย การกําหนด
เป้าหมายชีวิตเพื่อการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิตในแต่
ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา

GESO100

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน

GESO101

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย
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วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย
ในสังคมโลก

GESO103

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ

GESO104

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
GESO105

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดําริและการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

GESO106

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
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ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
GESO108

การสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Communication for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ
วางแผนการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กล
ยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้สื่อชนิดต่างๆในปัจจุบัน
GESO109

ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Media Literacy and Utilization of Information
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสาร
และสื่อที่มีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่าน
สื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์

GESO110

พิษณุโลกศึกษา
3(3-0-6)
Phitsanulok Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้
หน่วยงานและองค์กรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์
ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์
การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในท้องถิ่นตนเอง
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รู้ทันการเงิน
3(3-0-6)
Cognizant of Finances
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น
GESO112

การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
Democratic Citizenship Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็ น
มนุ ษย์ในสังคมพหุวัฒ นธรรม สิ ทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสัง คม สิท ธิม นุษยชนกับ พั ฒนาการ
ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ
การแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่
มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย
โครงงานเพื่อสังคมสู่การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
GESO113

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา ระบบสรี ร ะที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การ
รู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและ
ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
GESC100

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญาและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมี
ในชีวิตประจําวันและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพและระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESC102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

GESC103

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ าคั ญของสถิ ติ สถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนเบื้องต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย
GESC104

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม
สุขภาพจิต

GESC105

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้น
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จริยธรรมในการใช้สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC106

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการ
สัง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในสั ง คมฐานความรู้ โ ดยบริ ห ารจั ด การภายใต้
จริยธรรมที่ดี

GESC108

อาหารอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Foods
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะอาหารอาเซี ย น ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ

GESC109

ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Value-added ProductsfromLocal Wisdoms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสํ าคั ญ และที่ม าของภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่
เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้

GESC110

พืชในชีวิตประจําวัน
3(0-0-6)
PLANTS IN DAILY LIFE
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก
พืชในชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชที่นํามาใช้ในประโยชน์วิชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร
พืชเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอื่นๆ
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การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย
ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลัง
กายโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
GESS101

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง
GESS102

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

GESS103

งานช่างในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง
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งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน

GESS105

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
3(3-0-6)
Family Dimension of Science and Art
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ครอบครั ว และปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การวิ เ คราะห์ แ ละ
คลี่คลายปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและ
โภชนาการ เสื้อผ้าการแต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต

GESS106

การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Creation Inspiration in Artworks
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจน
เกิดการขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พึ่งประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามที่ต้องการ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย
หลักการออกแบบ
GESS107

วิถีสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ เพศศึ ก ษาและอนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การตรวจสอบสุข ภาพเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง การใช้ ย าที่ถู ก ต้ อ งการเลื อ กใช้
สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ
การมีสุขภาพดี
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วัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Culture
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณกรรม คติชน ศิลปะ ประเพณี และวิถีชีวิตของ
คนในภูมิภาคอาเซียน

CN111

ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของภาษาจีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี
ประโยค และข้ อ ความอย่ า งง่ า ย ฝึ ก การเขี ย นโครงสร้ า งพื้ น ฐานของรู ป ประโยคที่ ส้ั น และง่ า ย
ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน โดยมีความรู้อักษรจีน 500 คํา

CN112

ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก การอ่ า นศั พ ท์ วลี ที่ ย ากขึ้ น อ่ า น
ประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น เพื่อทําความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นเรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลาง
ให้ได้มาตรฐาน โดยมีความรู้อักษรจีน 1,000 คํา
CN121

ระบบเสียงภาษาจีน
3(2-2-5)
Sound System of Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเสียงภาษาจีนทั้งหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ วิเคราะห์ปัญหา
ในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหา
สําหรับผู้เรียนไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง

CN122

การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปใน

- 44 ชีวิตประจําวันเพื่อใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วโดยเน้นความสามารถในการฟังและการพูด
CN151

ภูมิปริทัศน์จีน
3(3-0-6)
Conspectus of China
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของจีนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในด้านต่างๆ ของจีน

CN152

วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อค่านิยมศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป

CN211

ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการ
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีความรู้อักษรจีน
1,500 คํา
CN212

ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese 4
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นความเข้าใจ
และทักษะในการใช้ภาษาทีก่ ะทัดรัดและสละสลวย โดยมีความรู้อักษรจีน 2,000 คํา

CN213

ภาษาจีนเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เน้นในด้านการฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการ

- 45 ทํางาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันอย่างง่าย
CN214

ภาษาจีนเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โดยเน้นในด้านการฟังและการพูด นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาจีนใน
ขอบข่ายที่กว้างขึ้นฝึกสนทนาภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่ายๆและที่ใช้อยู่เสมอ
CN221

การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนือ่ งจากการฟัง และการพูดฝึก
ฟังและพูด ในรูปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กําหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อที่กําหนด
ฝึกพูดในที่ประชุม

CN222

สนทนาภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Conversation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกการสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการพูดปากเปล่า และสําเนียงที่เป็นมาตรฐานการ
ออกเสียงให้ถกู ต้องชัดเจน การใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม

CN231

การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย
เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึกความเร็วในการอ่านโดยจับใจความ
สําคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้
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ศิลปวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Art and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ที่มา และการปฏิบตั ิศิลปะจีน เช่น การตัดกระดาษจีน การทําเกี๊ยว
การถักเชือกจีน และการเขียนพู่กนั จีน

CN261

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Chinese for Business Tourism
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะในด้านการฟัง และพูดในภาษาสํานวนที่ใช้ในการบริการและแนะนําสถานที่
ท่องเที่ ย วในประเทศไทย โดยจัด สถานการณ์ จําลองในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น สนามบิ น โรงแรม
ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น

CN271

ภาษาจีนพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Foundmental Chinese 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สําหรับทักษะการฟังและการพูด ผู้เรียนได้ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้แก่ การทักทาย การแนะนําการขอบคุณและการขอโทษ เป็นต้น ทักษะการเขียน ฝึกเขียนตามคํา
บอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ทักษะการอ่าน ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ โดยมีความรู้อักษรจีน
300 คํา

CN272

ภาษาจีนพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Foundmental Chinese 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เนื้อหาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยเน้นในด้านการฟังและ
การพูด นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้นฝึกสนทนาภาษาจีนใน
วิชาชีพอย่างง่ายๆและที่ใช้อยู่เสมอ โดยมีความรู้อักษรจีน 500 คํา
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สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Information Technology and Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คําศัพท์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การ
พิมพ์ดีดภาษาจีน การสืบค้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆในการเรียน การสอนและการวิจัย

CN311

ภาษาจีน 5
3(2-2-5)
Chinese 5
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี จดบันทึก ย่อความ ขยายความแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบได้เห็น ฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลักและพลความได้
โดยมีความรู้อักษรจีน 2,500 คํา
CN312

ภาษาจีน 6
3(2-2-5)
Chinese 6
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเขียนต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถจดบันทึก ย่อความ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบได้เห็นและฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลักและพล
ความที่มีความซับซ้อนได้ โดยมีความรู้อักษรจีน 3,000 คํา
CN313

หลักภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Grammar
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่ องคํา
ประเภทต่างๆ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ในภาษาจีนและฝึกแต่งประโยค
ภาษาจีนให้ถกู ต้องตามหลักภาษา
CN314

การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translations 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย

- 48 ตั้งแต่ระดับประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้น
CN315

ภาษาจีนเบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Chinese 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ด้านการฟัง พูด อ่าน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนใช้ภาษาจีน ในรูปแบบการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

CN316

ภาษาจีนเบื้องต้น 4
3(2-2-5)
Basic Chinese 4
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียน และเรียนรู้คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการโรงแรม
เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยคําศัพท์ทีจ่ ะเอาใช้
CN331

การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเร็วในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ยากและยาวขึ้น เช่นการบรรยาย
เรียงความ บทความ สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้น เขียนสรุปเนื้อหาของบทอ่านที่อ่าน ย่อเรื่อง
บทอ่านนั้นๆ ได้

CN341

การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึก เขี ยนข้อความอย่ างง่ ายเกี่ยวกับ ชี วิต ประจําวัน เช่น จดหมายส่ วนตัวบัน ทึ ก
ประจําวัน เพื่อฝึกให้สามารถใช้คําศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้วสื่อความหมายของตนให้ผ้อู ื่นทราบได้
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ประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6)
History of China
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ชิง

CN352

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลั ก ษณะทั่ ว ไปและรู ป แบบการประพั น ธ์ ต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ ของวรรณคดี จี น ตั้ ง แต่
สมัยก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขปโดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สําคัญในแต่ละสมัย

CN353

วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Calligraphy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการการเขียนตัวหนังสือจีน ตั้งแต่สมัยอักษรจารึก
โบราณ จนถึ ง ระบบตั ว อั ก ษรในสมั ย ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจโครงสร้ า งตั ว อั ก ษรจี น และการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
CN363

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
Chinese for Hotel
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะในด้านการฟัง พูด สํานวนภาษาที่ใช้ในการบริการในโรงแรมโดยใช้ในการ
จําลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานล่วงหน้า ภัตตาคารบาร์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
CN411

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translations 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน ฝึก
แปลบทความและข้อความที่ยากขึ้น รวมถึงเอกสาร สุนทรพจน์ และจดหมายประเภทต่างๆ
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ภาษาจีนเบื้องต้น 5
3(2-2-5)
Basic Chinese 5
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการฟังพูด อ่าน เขียน และเรียนรู้ประโยคเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและฝึกการ

ใช้ประโยค
CN441

การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เขี ย นข้ อ ความตามประเพณี นิ ย ม เช่ น จดหมายธุ ร กิ จ บั ต รเชิ ญ บั ต รอวยพร
ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้สามารถนําคําศัพท์ต่างๆ ที่เรียนแล้วมาแสดงความ
ประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม

CN461

ภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ภาษาจีนที่จําเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์จําลองและให้ความรู้ใน
เรื่องวิธีปฏิบตั ิตนในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน

CN471

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิธีการสอนภาษาจีน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน ฝึกทําการสอน และการผลิตสื่อ
ที่ใช้ในการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์
หลักสูตรและหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟัง
ระดับพื้นฐาน เช่น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดให้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
ENG112

การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ENG111 Listening and Speaking 1
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เป็นทางการมากขึ้น ฝึก
การออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกการฟังบทสนทนาหรือบทความที่ซับซ้อน เรียนรู้วัฒนธรรม โดยใช้
โครงสร้าง สํานวนที่เป็นทางการมากขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ENG115

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เช่นรูปและการใช้ของคํากริยา
คําคุณศัพท์ คํากริยาวิเศษณ์ และประโยค/ อนุประโยค เพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

ENG116

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ENG115 Forms and Usage in Modern English 1
การพั ฒ นาไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษที่ ก ว้ า งขึ้ น เช่ น การใช้ คํ า กริ ย าให้ ถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับประธาน กาล กรรตุวาจกและกรรมวาจก ประโยคเงื่อนไข การเปรียบเทียบขั้นกว่า
และขั้นสูงสุดของคําคุณศัพท์และคํากริยาวิเศษณ์ในบริบทต่างๆ โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
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การเขียนตามรูปแบบ
3(2-2-5)
Control and Formulaic Writing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ภาคปฏิบัติด้านการเขี ยนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เช่น การเขีย นข้อความ
สําหรับป้ายประกาศ บัตรอวยพร การจดบันทึก และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การศึกษาหลักการ
ทั่ว ไปในการเขี ย นจดหมาย ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น จดหมายเชิ ญ
จดหมายปฏิเสธอย่างสุภาพ จดหมายตอบโฆษณา จดหมายสมัครงาน และอื่น ๆ
ENG217

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking in English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนําเสนอด้วยการใช้ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจและการนําเสนอข้อมูลทั่วๆ ไป ศึกษาการเรียบเรียงความคิดขั้นตอน
และวิธีการนําเสนอรวมทั้งการใช้สื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน
การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผ้ฟู ังและฝึกพูดในที่ชุมชน
ENG312

การเรียนภาษาด้วยการแสดง
3(2-2-5)
Language Learning through Drama
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการพูดเดี่ยว พูดบทสนทนา พูดตามบทละคร เน้นการใช้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ละครเป็นสื่อเพื่อพัฒนาการพูด การละเล่นและกิจกรรมการแสดง
ENG321

การแปล 1
3(2-2-5)
Translation 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก กลวิ ธี พื้ น ฐานและปั ญ หาในการแปล เน้ น การฝึ ก แปลภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบจากระดับประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ
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วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Syntax 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างของคําตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
รวมทั้งองค์ประกอบและประเภทของคํา วลี ประโยค ศึกษากฎของโครงสร้างและการวางตําแหน่ง
ของคําหรือวลีในแต่ละประโยค ฝึกการวิเคราะห์ประโยคตามทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางภาษา
CN491

หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topics in Chinese Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ภาษาจีนด้วยตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผลงานที่มีคุณภาพ ใน
รูปแบบของรายงานไม่ต่ํากว่า 3000 ตัวอักษรจีน
CN391

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน
1(45)
Preparation for Professional Experience in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกให้นักศึกษาได้เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน
สถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ
โดยจัดให้ มีการเตรียมฝึกปฏิบตั ิงานตามที่นกั ศึกษาจะเลือกฝึกประสบการณ์และมีการอภิปราย
วิเคราะห์และสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CN392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
6(450)
Field Professional Experience in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
และ สอบผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนระดับใดระดับหนึ่ง
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถาน
ประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ โดยจัด
ให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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การศึกษาอิสระภาษาจีน
6(450)
Independent Study in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
การค้นคว้าด้านภาษาจีนด้วยตนเอง ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เสนอผลงานที่มีคุณภาพ ในรูปแบบของรายงานไม่ต่ํากว่า 5000 ตัวอักษรจีน

CN493

ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน
6(450)
Regional Studies in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
การศึก ษาวิ ถีชีวิต การตั้ง รกรากทํามาหากิ นของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจี น
ตั้งแต่บรรพบุ รุ ษจนกระทั่ งถึงปั จจุบัน ในประเทศไทย หรือศึ กษาทางด้ านการศึกษา เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม เยี่ยมชมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่สําคัญของจีน
ที่อยู่ในต่างประเทศ มีการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานไม่ต่ํากว่า 5000
ตัวอักษรจีน
CN498

เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน
1(45)
Co-operative Education in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการ
ใช้ภาษาจีนโดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง โดยจัดให้มี
การฝึกก่อนการปฏิบัติงานจริง และฝึกการรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและ
การนําเสนอแบบปากเปล่า

CN499

สหกิจศึกษาภาษาจีน
6(--)
Co-operative Education Preparation in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CN498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน และ สอบ
ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนระดับใดระดับหนึ่ง
การปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน
โดยบู ร ณาการความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยจั ด ให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและ

- 55 การนําเสนอแบบปากเปล่า โดยให้การฝึกสหกิจดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
สถานที่ฝึกสหกิจนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ENG111

การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟัง
ระดับพื้นฐาน เช่น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดให้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
ENG112

การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ENG111 Listening and Speaking 1
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เป็นทางการมากขึ้น ฝึก
การออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกการฟังบทสนทนาหรือบทความที่ซับซ้อน เรียนรู้วัฒนธรรม โดยใช้
โครงสร้าง สํานวนที่เป็นทางการมากขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ENG115

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เช่นรูปและการใช้ของคํากริยา
คําคุณศัพท์ คํากริยาวิเศษณ์ และประโยค/ อนุประโยค เพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
ENG116

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
3(3-0-6)
Forms and Usage in Modern English 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ENG115 Forms and Usage in Modern English 1
การพั ฒ นาไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษที่ ก ว้ า งขึ้ น เช่ น การใช้ คํ า กริ ย าให้ ถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับประธาน กาล กรรตุวาจกและกรรมวาจก ประโยคเงื่อนไข การเปรียบเทียบขั้นกว่า
และขั้นสูงสุดของคําคุณศัพท์และคํากริยาวิเศษณ์ในบริบทต่างๆ โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
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การเขียนตามรูปแบบ
3(2-2-5)
Control and Formulaic Writing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ภาคปฏิบัติด้านการเขี ยนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เช่น การเขีย นข้อความ
สําหรับป้ายประกาศ บัตรอวยพร การจดบันทึก และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การศึกษาหลักการ
ทั่ว ไปในการเขี ย นจดหมาย ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น จดหมายเชิ ญ
จดหมายปฏิเสธอย่างสุภาพ จดหมายตอบโฆษณา จดหมายสมัครงาน และอื่น ๆ
ENG217

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking in English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนําเสนอด้วยการใช้ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจและการนําเสนอข้อมูลทั่วๆ ไป ศึกษาการเรียบเรียงความคิดขั้นตอน
และวิธีการนําเสนอรวมทั้งการใช้สื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน
การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผ้ฟู ังและฝึกพูดในที่ชุมชน
ENG312

การเรียนภาษาด้วยการแสดง
3(2-2-5)
Language Learning through Drama
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการพูดเดี่ยว พูดบทสนทนา พูดตามบทละคร เน้นการใช้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ละครเป็นสื่อเพื่อพัฒนาการพูด การละเล่นและกิจกรรมการแสดง

ENG321

การแปล 1
3(2-2-5)
Translation 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก กลวิ ธี พื้ น ฐานและปั ญ หาในการแปล เน้ น การฝึ ก แปลภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบจากระดับประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ
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วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Syntax 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างของคําตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
รวมทั้งองค์ประกอบและประเภทของคํา วลี ประโยค ศึกษากฎของโครงสร้างและการวางตําแหน่ง
ของคําหรือวลีในแต่ละประโยค ฝึกการวิเคราะห์ประโยคตามทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางภาษา
CN161

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourism 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะในด้านการฟังและการพูด ในภาษาสํานวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับ
นักท่องเทีย่ วอย่างง่าย

CN262

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourism 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะในด้านการฟังและการพูด ในสถานการณ์จําลองในการปฏิบัติงานทั้งใน
โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย

CN263

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
3(3-0-6)
Chinese for Tourism 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะในด้านการอ่านและการเขียน การอ่านบทความประเภทต่างๆ อ่านหนังสือ
บทความทางวิชาการ และรายงานประเภทต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

CN361

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
3(3-0-6)
Chinese for Tourism 4
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะชั้นสูง ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สามารถสรุปใจความสําคัญ และจําลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่มได้ เป็นต้น
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ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 5
3(3-0-6)
Chinese for Tourism 5
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทั ก ษะชั้ น สู ง ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาจี น ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เช่น การพูดโทรศัพท์ การสํารอง
ที่พัก การเดินทาง การจองตั๋ว และการซื้อขายสินค้า ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และรู้หลัก
ไวยากรณ์ ที่มีความจําเป็นและซับซ้อนมากขึ้นในการสนทนา รวมทั้งสามารถเสนอรายงาน การ
อภิปรายกลุ่มได้ เป็นต้น

- 59 3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

2.

พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ

3.

หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

4.

5.

พนัส มัตยะสุวรรณ

พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
Ph.D.
M.A.
ค.บ.
อาจารย์
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์
ศศ.ม.

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Chinese Language Philology
Chinese Language Philology
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
ภาษาจีน
International Economics and
Trade
การจัดการธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี พ.ศ.
Beijing Normal University
2553
Beijing Language and culture University 2547
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2541
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550
Nanjing Normal University
2557
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University Of International Business and
Economic (Beijing)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555
2550
2545
2553
2545
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

2.

พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ

3.

พนัส มัตยะสุวรรณ

4.

หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
Ph.D.
M.A.
ค.บ.
อาจารย์
ศศ.ม
ศศ.บ.
อาจารย์
M.A.

อาจารย์

บธ.บ
ศศ.ม.
ศศ.บ.

5.
6.
7.

สุธัญญา ปานทอง

อาจารย์

วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.
M.A.

อาจารย์

ศศ.บ.
ศศ.ม.

ปทุมพร บุญชุม

กศ.บ.

สาขาวิชา
Chinese Language Philology
Chinese Language Philology
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน
International Economics and
Trade (Chinese)
การจัดการธุรกิจ
Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages
ภาษาจีน

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี พ.ศ.
Beijing Normal University
2553
Beijing Language and culture University
2547
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2541
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550
University of International Business and 2550
Economic
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
Nanjing Normal University
2557
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

Chinese Philology
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages
ภาษาจีน
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

Xiamen University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University

2554
2547
2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
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ชื่อ-สกุล
8. โชติกา เศรษฐธัญการ

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2553
2550

- 62 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามในแหล่ ง ประกอบการภาคธุ ร กิ จ และภาคการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับ ภาษาจี น หรื อ ศึก ษาดู งานนอกสถานที่ใ นประเทศไทยหรื อ ต่ า งประเทศด้ านภาษา
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและประเพณีวัฒนธรรมจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไป
ศึกษาค้นคว้าด้านภาษาจีนในประเทศจีนหรือประเทศที่ใช้ภาษาจีน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม(กรณีมีมาตรฐานคุณวุฒิ)
4.1.1 มีทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน
เช่นโรงแรม โรงงาน มัคคุเทศก์ บริษัท หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
4.1.2 มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การลงพื้นที่เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน.และมีรายงานที่ต้อง
นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการ
สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านภาษาจีน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ภาษาจี น ด้ ว ยตนเองและได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผลงานที่มี คุณ ภาพใน
รูปแบบของรายงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นรูปแบบงานวิชาการเชิงวิเคราะห์หรือวิจัยโดยผ่านการสอบนําเสนอโครงงาน
จากอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องหัวข้อโครงงาน วิธีการ รูปแบบกระบวนการโดย
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบให้คําแนะนํา ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ผ่านการประเมินจากคณะอาจารย์กรรมการผู้ประเมิน ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 คน
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-ขยัน อดทน ตรงต่อเวลามีวินัยต่อตนเองและ
สังคม มีจิตสาธารณะ
ด้าน ความรู้และปัญญา
-มีความสามารถในการแปล
-สนทนาภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมทักษะ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมทักษะ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมทักษะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความซื่อสัตย์
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจาใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา
2.3) มี ก ารเสริ ม แรงในทางบวกเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาแสดงพฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ
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สภาวการณ์ต่างๆ
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน
หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment)
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิ ทยาลัยที่จัดร่วมกั บ
ชุมชนหรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.2 ด้านทักษะความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําไปใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง
2.4) ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น การกระทํ า ตามกระบวนการนั้ น ๆ ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ข้นั ตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่ กําหนด ควบคุ มกํากับตนเองให้ปฏิบัติ ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่ อ
ปรับปรุงต่อไป
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน
1.2) เชื่อมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
1.4) แสดงความใฝ่ร้ใู นเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) สอนด้วยการตั้งคําถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม 5W1H โดยเน้น
คําถาม How
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning)
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผ้เู รียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง
บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว
2.6) สอนแบบมุ่ ง ประสบการณ์ ภ าษาโดยกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความรู้ สึ ก อยากแสดงออกทางภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมายด้ ว ยตนเอง เน้ น บริ บ ททางภาษาที่ มี
ความหมายแก่ผู้เรียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
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ละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผ้อู ื่นเข้าใจได้ท้งั การพูดและการเขียน
1.3) เลื อ กใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอได้ เ หมาะสมทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

- 67 1.4) ใช้ วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผ้เู รียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย
3.3) ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัว
เลขที่เหมาะสม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ซื่อสัตย์สุจริต
1.2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.3) มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
1.4) มีจิตสาธารณะ
1.5) มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผ้อู ื่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ฝึ กนั กศึ กษาให้ เข้ าชั้ นเรี ยนและส่ งงานที่ ได้ รั บมอบหมายตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการนําทักษะ
ความรู้ไปประกอบอาชีพ
2.3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือโครงการที่
เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
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3.1) ประเมินจากบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
3.2) ประเมินจากบันทึกการส่งงานและการบ้านตามกําหนดเวลา
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือในสังคมนั้นๆ
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) รู้รอบ มีความรู้ในด้านภาษาจีน สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆของจีนอย่างกว้างขวาง
1.2) รู้ลึก มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักด้านต่างๆของ
ภาษาจีน
1.3) บูรณาการสามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่นๆได้
ทําให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
1.4) ประยุกต์ใช้ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบท
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) เรียนรู้ความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนจากอาจารย์ผู้สอนและผ่านการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้งั ในและนอกห้องเรียน
2.2) ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น ในด้ า นต่ า งๆเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เชี่ยวชาญใน 5 ด้านหลักๆ คือ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลเป็นประจํา
2.3) มอบหมายงานให้นั ก ศึ ก ษาฝึก ปฏิ บัติ หรื อ สร้ างสถานการณ์ จ ริ ง
เพื่อให้นักศึกษานําทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
2.4) ส่งเสริมให้นักศึกษานําทักษะความรู้มาฝึกฝนกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาที่มีการฝึกทักษะของนักศึกษา
3.2) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการนําทักษะความรู้ไปใช้จริง
ของนักศึกษาทั้งใน และนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําทักษะ
ความรู้ไปฝึกฝนใช้จริงกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
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1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิดเป็นสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดในรายวิชาได้
1.2) แก้ปัญหาเป็นสามารถแก้ปญ
ั หาทีซ่ ับซ้อนได้โดยเลือกใช้กระบวนการ
หรือทักษะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
1.3) สร้างสรรค์ สามารถนําความรู้และทักษะด้านภาษาจีนมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในลักษณะ
งานกลุ่ม/เดี่ยว โดยมีการนําเสนอผลงานและรายงาน เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทํา
เป็นแก้ปัญหาเป็น และใช้ทักษะความรู้อย่างสร้างสรรค์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาและการนําทักษะความรู้ไปใช้ของ
นักศึกษา
3.2) ประเมินจากความสําเร็จและผลของการจัดกิจกรรมที่มอบหมายให้
ว่าตรงกับจุดประสงค์หรือไม่
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งตั วบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1.1) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง
1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3) สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม
1.4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
1.5) สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบท
2)กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและฝึกความรับผิดชอบในบทบาทของตนเองอย่าง
เหมาะสม

- 70 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
3.2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลงานการ
ทํางานร่วมกัน
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2)
สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้
เทคโนโลยีข้นั พื้นฐานที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี
1.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) มอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานหรือกรณีศึกษา เพื่อฝึกการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
2.2) มอบหมายงานที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
2.3) จัดโครงการเรียนรู้ออนไลน์ และมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
2.4) ฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาที่เหมาะสมในการนําเสนอผลงานหรือ
รายงาน
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากประสิทธิภาพของผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทํา รวมถึง
ทักษะในการสื่อสารเพื่อการนําเสนอผลงานหรือรายงาน

- 71 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GELN100
GELN101
GELN102
GELN103
GELN104
GELN105
GELN106
GELN107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
Chinese for Communication
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3
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- 72 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GELN108
GELN109
GELN110
GEHU100
GEHU101
GEHU102
GEHU103
GEHU104

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and culture
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3
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- 73 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GEHU105
GEHU106
GEHU107
GEHU108
GEHU109
GEHU110
GEHU111
GEHU112

ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatic Arts Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจทิ ัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงู อายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

































































3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 74 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GESO100
GESO101
GESO102
GESO103
GESO104
GESO105
GESO106
GESO107

มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 75 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GESO108
GESO109
GESO110
GESO111
GESO112
GESO113
GESC100
GESC101

การสื่อสารเพื่อชีวติ
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทันการเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

















































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4





















- 76 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GESC102
GESC103
GESC104
GESC105
GESC106
GESC107
GESC108
GESC109

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

















































































- 77 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GESC110
GESS100
GESS101
GESS102
GESS103
GESS104
GESS105
GESS106

พืชในชีวิตประจําวัน
Plants in Daily Life
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวติ
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1



2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3



4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1



2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1







 







 







 







 







 







 







 



2

3

4



- 78 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

GESS107

วิถีสุขภาพ
Healthy Life

2



3

4

2. ทักษะความรู้

1



2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

 

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1



2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 79 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
CN111 ภาษาจีน 1
Chinese 1
CN112 ภาษาจีน 2
Chinese 2
CN121 ระบบเสียงภาษาจีน
Sound System of Chinese
CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
CN151 ภูมิปริทัศน์จีน
Conspectus of China
CN152 วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture

2

 

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

 

3

4



1

2

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3

 
































 






















- 80 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism 1
CN211 ภาษาจีน 3
Chinese 3
CN212 ภาษาจีน 4
Chinese 4
CN213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
Basic Chinese 1
CN214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
Basic Chinese 2
CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and speaking2
CN222 สนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation

2

CN161

3



4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2



3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1



2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3


















































      







- 81 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
CN231

การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
CN251 ศิลปวัฒนธรรมจีน
Chinese Art and Culture
CN261 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
Chinese for Business Tourism
CN262 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism 2
CN263 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
Chinese for Tourism 3
CN271 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
Basic Chinese 1
CN272 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
Basic Chinese 2

2

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2



3

4

1


 


2






4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

5








4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3















































- 82 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
CN281
CN311
CN312
CN313
CN314
CN315
CN316

ภาษาจีนสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
Chinese Information Technology and Computer
ภาษาจีน 5
Chinese 5
ภาษาจีน 6
Chinese 6
หลักภาษาจีน
Chinese Grammar
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translations 1
ภาษาจีนเบื้องต้น 3
Basic Chinese 3
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
Basic Chinese 4

2

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2



3



4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1



2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3




















































 










- 83 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
CN331

การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
CN341 การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
CN351 ประวัติศาสตร์จีน
History of China
CN352 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดีจนี
Introduction to Chinese Literature
CN353 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Calligraphy
CN363 การเพื่อการโรงแรม
Chinese for Hotel
CN411 การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translations 2

2

3

4

5

1



2

4

1

2




4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5














 





















 





3







3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3




















- 84 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
CN412

ภาษาจีนเบื้องต้น 5
Basic Chinese 5
CN441 การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
CN461 ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
CN471 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
CN361 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
Chinese for Tourism 4
CN362 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 5
Chinese for Tourism 5
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
Selected Topics in Chinese Studies

2

3

4



3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4

1



2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3



























  

 



 

 




















  



   

 

 

- 85 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
CN391

CN392
CN492
CN493
CN498

CN499

เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Professional Experience in
Chinese
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน
Professional Experience in Chinese
การศึกษาอิสระภาษาจีน
Independent Study in Chinese
ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน
Regional Studies in Chinese
เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน
Preparation for Co-operative Education in
Chinese
สหกิจศึกษาภาษาจีน
Co-operative Education in Chinese

2

3

  

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

 

3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3

         

                   
  

              

                   
  

              

                   

- 86 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
ENG111 การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking 1
ENG112 การฟังและการพูด 2
Listening and Speaking 2
ENG115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
Forms and Usage in Modern English 1
ENG116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
Forms and Usage in Modern English 2
ENG211 การเขียนตามรูปแบบ
Control and Formulaic Writing
ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
Public Speaking in English
ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง
Language Learning through Drama

2

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3





 







 







 







 







 







 







 



- 87 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
ENG321 การแปล 1
Translation 1
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1
English Syntax 1

2

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1
2
3





 







 



- 88 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินจากภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบประจําสาขาวิชา
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
2.2.2 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา
2.2.3 สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อสอบโดยหลักการทางสถิติ
2.2.4 การเปรียบเทียบให้คะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน(การเปรียบเทียบคุณภาพ
ข้อสอบ)
2.2.5 การแลกเปลี่ยนข้อสอบในรายวิชาในหลักสูตรอื่น
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549

- 89 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูสําหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่ อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิ ชา การสนับสนุน ด้ า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
* 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ
ส่ ง เสริ ม การสอนและการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ า นการทํ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสาขาวิ ช า การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลผลประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาจีน
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย

- 90 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการกํากับมาตรฐาน หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาจีนทั้ง 5 คน มีชื่ออยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาจีน) เท่านั้น และทุกคนปฏิบัติหน้าที่สอนในแต่ละปีการศึกษา
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก-โทและเป็นคุณวุฒิที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การปรับปรุง
หลักสูตร
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ หลักสูตรจึงมีกระบวนการในการกํากับดูแล
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานทํา ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีกระบวนการในการกํากับดูแลคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งมีการ
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- 91 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยการพิจารณาด้านภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต ในหัวข้อดังนี้
2.2.1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนบัณฑิตที่จบในแต่ละปีการศึกษา
2.2.2 ข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่จบในปีการศึกษานั้นๆ
2.2.3 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลภาวะการมีงานทํา
หลังการสําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
3.1.1 นําแผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี เข้าคณะกรรมการการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพื่อพิจารณาในแต่ละปีการศึกษา
3.1.2 งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปรับข้อมูลตามมติที่ประชุมและส่งไป
คณะเพื่อทบทวน
3.1.3 คณะทบทวนแผนการรับนักศึกษาตามมติที่ประชุม
3.1.4 งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ตามที่คณะยืนยัน
3.1.5 แจ้งคณะและกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการเปิดรับสมัครรอบโควตา
3.1.6 แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่กองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์
3.1.7 คณะและสาขาวิชาดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3.1.8 กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัคร (โรงเรียน/เว็บไซต์/อื่นๆ) ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยกําหนดช่วงเวลาการรับสมัคร ชําระเงิน และการส่งเอกสารการสมัคร
3.1.9 กองบริการการศึกษาตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1.10 ดําเนินการสอบคัดเลือก
3.1.11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
3.1.12 รายงานตัว
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1) นักศึกษารายงานตัว
2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3) มหาวิทยาลัย/คณะและหลักสูตรสาขาวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาโดยจัดกิจกรรมด้านวิชาการ/กิจกรรมด้านสังคมเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา
4) ประเมินผลสัมฤทธิ์
5) นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้
3.2.1 กระบวนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแต่นักศึกษาก่อนปีการศึกษา
2) หลักสูตรจัดทําแผนการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/รอง
3) ดําเนินการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต โดยให้อาจารย์
ที่ปรึกษาจัดประชุมนักศึกษาในที่ปรึกษา
4) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินกระบวนการทํางาน
5) นําผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาไปปรับใช้
3.2.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
1) หลั ก สู ต รนํ า ผลการจั ด กิ จ กรรม/โครงการ, ผลประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ จ ากผลการประเมิ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะรอบปี ก ารศึ ก ษาเป็ น ข้ อ มู ล
พิจารณาการจัดโครงการ
2) หลักสูตรประชุมวางแผนการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการจัดโครงการในแต่ละรอบปีการศึกษา
4) หลักสูตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
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3.3.1 กระบวนการในการติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- หลั ก สู ต รติ ด ตามและรายงานการคงอยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยการจั ด ทํ า แฟ้ ม
ประวัตินักศึกษาแต่ละชั้นปี ซึ่งรับผิดชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการรายงานจํานวนการคงอยู่
รวมถึงปัญหาต่างๆที่มี ผลต่ อการคงอยู่ของนักศึกษาในรายงานประเมิ นคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา
3.3.2 กระบวนการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รทํ า การสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษา ในช่วงปลายปีการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถาม
3.3.3 กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ตลอดจนความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1) หลักสูตรเปิดรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจํารายวิชา และดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียนโดยประธานหลักสูตร
2) หลักสูตรทําการสํารวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา โดย
การตอบแบบสอบถามในช่วงปลายปีการศึกษา และนําผลความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต่อไป
4. อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต หลักสูตรจึงต้องมีการออกแบบการ
บริหาร และพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บริบทปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร จึงต้องมีการกําหนดนโยบายแผนระยะยาว
และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
4.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
4.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน
สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อม
เรื่องอุปกรณ์ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
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สาขาวิชามีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
เกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงจัดทําระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและขีดความสามารถของผู้สอน
4.1.4 การจัดทําระบบการประเมินผล
สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผลผู้สอน
โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองและผู้สอนประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน
4.1.5 การติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน
สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
4.1.6 การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประธานหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์
ประจํ า หลัก สู ต รวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานหลัก สู ต รประจํ า ปี และจั ด ทํ า ร่ า งรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
4.1.7 เมื่อครบรอบ 4 ปี
สาขาวิชาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
4.1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง
วิชาการของหลักสูตร และการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร ในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ อัตรากําลัง โดยทําร่วมกับ
คณะและมหาวิ ทยาลัยในการจั ดทํ าแผน นําแผนมาปฏิ บัติ และประเมินแผนบริหารและพัฒ นา
บุคลากรและรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมทั้งสํารวจผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
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หลักสูตร ประจําปีการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั้ น หลั ก สู ต ร
พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.2 การกําหนดรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยการจัดทําแบบสอบถามบัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ผู้สอนเพื่อนําผลการตอบแบบสอบถามไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เนื้อหาวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจาก
ความถนัด ประสบการณ์สอน งานวิจัยและผลการประเมินการสอนออนไลน์ในแต่ละปีการศึกษา
5.2.2 คณะพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจํานวนภาระงานสอนให้ครบ
ตามกําหนด 35 ภาระงาน/สัปดาห์
5.2.3 การกํากับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในมคอ.3 และมคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ กําหนดให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และสร้างเครื่องมือประเมินให้มี
องค์ประกอบสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา โดยมีการระบุผลการประเมินผู้เรียนและวิธีการ
แก้ไขปัญหาสําหรับภาคการศึกษาต่อไปไว้ในมคอ.5 และมคอ.6 ของทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอน
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หลัก สูต รจั ด สรรสิ่งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้สําหรับ การจั ด การเรี ย นการสอน โดยคณะและ
หลักสูตรร่วมกันทบทวนแผนงบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามจํานวนความต้องการ
ของหลักสูตร และจัดส่งแผนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
X
X
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
X
X
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
X
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

- 98 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3
ของแต่ละรายวิชา และให้ผู้ประสานงานรายวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประเมินกลยุทธ์การ
สอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อดําเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผ้สู อน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผ้สู อน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
กําหนดเป็นแผลกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและสาระ
เป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา
อี ก ส่ วนหนึ่ ง ซึ่ ง จะมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร โดยคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้อยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพด้วย
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- 101 ตอนที่ 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เปิดทําการสอนภาษาจีนกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดย
จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเลือกเสรี และวิชาภาษาบังคับให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งยังได้เปิดเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2543
ได้จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และเปิดสอนเป็นวิชาเลื อกในเนื้ อหาวิชาให้ กับ นัก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมาได้เริ่มเปิดสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษา
โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ภาษาญี่ ปุ่ น และภาษาไทย และยั ง ได้ เ ปิ ด สอนเป็ น วิ ช าเลื อ กให้ กั บ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อีกด้วย
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันภาษาจีนมี
บทบาทและความสําคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมถึงมี
ผู้สนใจศึกษาเป็นจํานวนมากเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมากขึ้น
ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ขอเปิดวิชาภาษาจีนเป็นสาขาวิชาเอกขึ้นในปี 2550
โดยปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาจีน สถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2543 และได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและได้เริ่ม
รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน สาขาภาษาจีนได้จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 9 ปี นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาเลือก
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเปิดสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและวิชาการศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และเพื่อให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ทางสาขาวิชา
ภาษาจีน จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2559 ขึ้น
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีความแข่งขันกันสูง และสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่
ประเทศไทยต้ อ งเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น ดัง นั้น สาขาวิ ช าภาษาจี น จึ ง มี แ นวคิ ด ในการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้ทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้นและมีการจัดเรียงและปรับรหัสของรายวิชาต่างๆให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุง

- 102 ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้จัดการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงภายใต้การ
ชี้แนะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์
หลักสูตร เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีข้นั ตอนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชี้แจง
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาให้ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สาขาวิชาจัดการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3. จัดทําการประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการกําลังคนด้านการใช้บัณฑิตสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาจีนของ
ตลาดแรงงาน
4. จัดทําร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
มีผ้ทู รงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรจํานวน 2 ท่าน คือ
1) ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ ตําแหน่ง อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาจีน คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2) ผศ.จุไรรัตน์ โสภา ตําแหน่ง อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรและนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

- 103 รายชื่อและคําแนะนําของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทกั ษ์กิจ
อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ

คณะ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ
สังกัด คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ป รั บ เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แก้ไขตามข้อเสนอ โดยได้เพิ่มรายวิชาสารสนเทศและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
คอมพิ ว เตอร์ ภาษาจี น เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษาได้ ค วามรู้ ที่
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยสาขาวิชาภาษาจีนได้
คํารายชื่อวิชาในส่วนของรายวิชาเอกบังคับและ ประชุ ม รวมกั น และได้ ใ ห้ อ าจารย์ ป ระจํ า แต่ ล ะวิ ช า
เอกเลือก
ทบทวนคําอธิบายรายวิชาเพื่อแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา
ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีวิชาภาษาจีน1 ,ภาษาจีน3
– ภาษาจี น 6 ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นมาก
ยิ่งขึ้น
3. แก้ ไ ขรายชื่ อ วิ ช าและคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยสาขาวิชาภาษาจีนได้
ระหว่ า งวิ ช าเอกกั บ วิ ช าโทให้ แ ยกออกจากกั น จัดรายวิชาใหม่ คือวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1-ภาษาจีน
เพื่อให้ง่ายต่อการตอบประกันคุณภาพ
เบื้ อ งต้ น 5 เพื่ อ ปรั บ เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม
ผู้เรียนวิชาโทให้มากที่สุด
4. ปรับลดหน่วยกิตของวิชาโท
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยทางสาขาภาษาจีนได้
ปรับรายวิชาโท จาก 18 หน่วยกิต เหลือ 15 หน่วยกิต
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในปีการศึกษาที่ 4 เทอม1 หนัก
เกินไป
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สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงรหัสวิชาให้ตรงตามหมวดหมู่
ปรับแก้ไขหมวดหมู่ใหม่ให้ตรงกับเนื้อหารายวิชาโดย
กํ า หนดหมวดหมู่ ใ ห้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว พิ จ ารณา
กําหนดรายวิชาตามหมวดหมู่ใหม่ให้ตรงมากยิ่งขึ้น
2. เสนอให้ยกเลิกรายวิชาที่ไม่จําเป็นหรือ ปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ โดยอาจารย์ ผู้ ส อนได้
นักศึกษาไม่ได้นําไปใช้ในการทํางาน
รวมกันพิจารณารายวิชาที่ผู้เรียนไม่สามารถนําไปใช้
งานได้ จ ริ ง ปรั บ ออก โดยมี ร ายวิ ช าวรรณคดี จี น
โบราณ, วรรณคดีจีนสมัยใหม่, นวนิยายจีน, เรื่องสั้น
จีนและนิทานสุภาษิตจีน เป็นต้น
3.เสนอให้ เ รี ย งชื่ อ รายวิ ช าในวิ ช าเลื อ กของ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยสาขาภาษาจีนได้ปรับ
สาขาอุต สหกรรมท่ อ งเที่ย วและการโรงแรม เรี ย งรายวิ ช าเลื อ กสํ า หรั บ สาขาวิ ช าอุ ต สหกรรม
ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการกําหนดเนื้อหาสําหรับ ท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมดั ง นี้ ภาษาจี น เพื่ อ การ
ผู้เรียน
ท่องเที่ยว 1 - 5
สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 6(3/2559) เมื่อวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบการสะกดคํ า และรู ป แบบการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
พิมพ์ให้สอดคร้องตรงกันทั้งเล่ม
2. ปรั บ แบบฟอร์ ม ให้ ถู ก ต้ อ งตามฟอร์ ม ที่ -เพิ่มใบปะหน้า ภาคผนวก ก ข ค ง
กําหนด
-ปรับระบบการเขียนหัวข้อในหัวข้อการพัฒนาการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. ตรวจสอบฟอร์มการจัดเรียงตามแบบใหม่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเรียงตามแบบฟอร์ม
ใหม่
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จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ 48(4/2559)
เมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. รหัสวิชาในแต่ละส่วนไม่ตรงกัน
แก้ไขรหัสวิชาต่างๆในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร,
ส่ ว นผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า, ส่ ว น
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ให้สอดคล้องและตรงกัน
2. ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจํ า แก้ไขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตร
จากหนังสือแก้ไขเป็นตํารา
3. แบบฟอร์มโดยรวม
แก้ไขคําขีดเส้นใต้, อักษรไม่เท่ากัน, ฟอร์นไม่
เหมือนกัน, อักษรตัวหนาบางไม่เสมอกัน และอื่นๆได้
ปรับแก้ไขแล้ว
4. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา แก้ไขปรับจํานวนนักศึกษาที่จะรับให้มากขึ้น จาก 30
คน เป็น 40 คนต่อปีการศึกษา
5. แก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
แก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรจาก อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว เป็น อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม
6. ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชา แก้ไขรายวิชาต่างๆให้เพิ่มคําว่าภาษาจีน ต่อท้ายใน
ภูมิ ภ าคศึ กษา, สหกิ จ ศึ ก ษา, การศึ ก ษาอิ ส ระ ทุ ก ๆรายวิ ช าทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เช่ น
และการฝึกประสบการวิชาชีพ
การศึกษาอิสระ (Independent Study) เปลี่ยนเป็น
การศึกษาอิสระภาษาจีน (Independent Study in
Chinese) เป็น ต้ น ซึ่ง ได้ ป รับ แก้ ไ ขทั้ ง หมดเรี ย บร้ อ ย
แล้ว
7. ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตรของอาจารย์ แก้ไขรายวิชาให้ตรงตามความสามารถของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
ประจําหลักสูตรมากขึ้น
8. วุฒิการศึกษาของอาจารย์ชาวต่างชาติ(จีน) แก้ไขวุฒิการศึกษาอาจารย์ชาวต่างชาติจีนจาก ED.
เปลี่ยนเป็น B.ED.
9. หน่วยกิตของรายวิชาแกน
แก้ไขหน่วยกิตของรายวิชาแกน โดยใส่ 3 หน่วยกิต
เข้าไป
10. ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร. แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการของ อาจารย์
วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
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จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้ง
ที่ 60(1/2560) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับแก้ไขการเรียงลําดับรายวิชาที่เรียนก่อน - ปรั บ แก้ ไ ขการเรี ย งลํ า ดั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นก่ อ นหลั ง
หลัง และความซ้ําซ้อนของรายวิชา
ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ
2. รายวิ ช าภาษาจี น เบื้ อ งต้ น มี คํ า อธิ บ าย ปรั บ คํา อธิ บ ายรายวิ ช าในรายวิ ชาภาษาจึ น เบื้ อ ต้ น
รายวิชาที่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาอื่น ควรตรวจสอบ ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ
ให้รอบคอบและแก้ไข
3. แบบสเนอขอเปิ ด รายวิ ช า การเขี ย นเค้ า ปรั บ การเขี ย นขอเปิ ด รายวิ ช าเค้ า โครงรายวิ ช าให้
โครงรายวิชาต้องสัมพันธ์คําอธิบายรายวิชา
สัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชาให้มากขึ้น
4. ภาพรวมเล่มหลักสูตร ขาดความชัดเจนใน ปรับข้อมูลในหลักสูตรเพิ่มเพิ่มความชัดเจนในเนื้อหา
เนื้อหา ส่งผลให้ตัวเล่มไม่สามารถให้ผ้อู ่านเข้าใจ มากยิ่งขึ้น
ได้ด้วยตนเอง

สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้ง
ที่ 131(3/2560) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ปรั บ แก้ ไ ขคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าทั้ ง สองรายวิ ช าให้
1.ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาหัวข้อเฉพาะจีน
ศึกษาและรายวิชาการศึกษาอิสระ
สอดคล้องกับชื่อรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
2.ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาโทภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชาโทภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
3.จัดเรียงอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จ ปรั บ แก้ ไ ขจั ด เรี ย งอาชี พ ที่ ส ามารถประกอบฯใหม่
การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
4.แก้ ไ ขสาระการปรับปรุง รายวิ ช าให้ มี เ หตุผล ปรับแก้ไขเหตุผลในสาระการปรับปรุงรายวิชาในวิชา
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่ ป รั บ ออกและรายวิ ช าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ มี เ หตุ ผ ล
ชัดเจนยิ่งขึ้น

- 107 ตอนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
: ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)
: B.A. (Chinese)
วิชาเอก :ไม่มี
ปรัชญาของหลักสูตร :รอบรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมคุณธรรม นําความรู้
มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
: ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)
: B.A. (Chinese)
วิชาเอก :ไม่มี
ปรัชญาของหลักสูตร : มุ่งผลิตบัณฑิตให้รอบรู้วชิ าการ ทํางานได้อย่างมีคุณภาพ
พร้อมรับประชาคมอาเซียน

ความสําคัญของหลักสูตร :ภาษาจีน เป็นภาษาทีม่ ีชาวต่างชาติเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศมากที่สุดภาษาหนึ่ง
ปัจจุบันบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง
อ่านและเขียนภาษาจีนนั้น เป็นความต้องการของตลาดแรงงานโลกในปัจจุบัน
รวมถึงประเทศไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทย
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและ 1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและ

ความสําคัญของหลักสูตร :ภาษาจีน เป็นภาษาทีม่ ีชาวต่างชาติเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศมากที่สุดภาษาหนึ่งปัจจุบันบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาจีนนั้น เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงานโลกในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ การพัฒนาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ในประเทศไทย

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับปรัชญาและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงให้ทันสมัย
ตามคําแนะนําของผู้วิพากษ์

ไม่เปลี่ยนแปลง

- 108 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม
เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนําความรู้มาใช้
ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า 30
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาแกน
2.2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต
1) เอกบังคับ
54 หน่วยกิต
2) เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
มส.ภท.011 ภาษาไทยเพื่อชีวติ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระการปรับปรุง
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
.2 เพื่ อผลิ ตบั ณฑิตที่มี ความรู้และทั กษะภาษาจีนตอบสนองความต้ องการของ
สังคมเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนําความรู้มา
ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาแกน
2.2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต
1) เอกบังคับ
54 หน่วยกิต
2) เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
ปรับลดรายวิชา
-

- 109 มส.สว.012
CN111
CN112
CN121
CN213
CN214
CN222
CN231
CN252
CN253
CN315
CN316
CN324
CN332
CN341
CN354
CN361
CN419
CN491
วิชาเอกเลือก
CN151

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภาษาจีนระดับต้น 1
ภาษาจีนระดับต้น 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
ภาษาจีนระดับต้น 3
ภาษาจีนระดับต้น 4
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
การอ่านภาษาจีน 1
ประวัติศาสตร์จนี
ภูมิปริทัศน์จีน
ภาษาจีนระดับกลาง 1
ภาษาจีนระดับกลาง 2
ระบบเสียงภาษาจีน
การอ่านภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
การแปลภาษาจีน 1
หลักภาษาจีน
หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 21
วัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน
CN111
ภาษาจีน 1
CN112
ภาษาจีน 2
CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CN211
ภาษาจีน 3
CN212 ภาษาจีน 4
CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CN231 การอ่านภาษาจีน 1
CN351 ประวัติศาสตร์จนี
CN151
ภูมิปริทัศน์จีน
CN311
ภาษาจีน 5
CN312 ภาษาจีน 6
CN121
ระบบเสียงภาษาจีน
CN331 การอ่านภาษาจีน 2
CN341 การเขียนภาษาจีน 1
CN352 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
CN314 การแปลภาษาจีน 1
CN313 หลักภาษาจีน
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 21
CN152 วัฒนธรรมจีน

สาระการปรับปรุง
ปรับลดรายวิชา
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับรหัส และคําอธิบาย
3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อวิชาและคําอธิบาย
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

- 110 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
สนทนาภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
-

CN217
CN218
CN223
CN273
CN333

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
การสนทนาภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

CN271
CN272
CN222
CN161
-

CN334

นิทานสุภาษิตจีน

3(3-0-6)

-

-

-

CN335

เรื่องสั้นจีน

3(3-0-6)
-

-

-

-

-

-

3(3-0-6)
-

-

-

CN336

นวนิยายจีน

3(3-0-6)

-

CN343

วิวัฒนาการตัวอักษรจีน

3(3-0-6)

CN353
-

CN355

วรรณคดีจีนโบราณ

3(3-0-6)
-

CN356

วรรณคดีจีนสมัยใหม่

วิวัฒนาการตัวอักษรจีน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
-

3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับลดรายวิชา (เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
ปรับรหัสวิชา
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)

- 111 CN372
CN374
CN375
CN377

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

CN261
CN262
CN263
CN363

CN378

ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ

3(3-0-6)

-

CN442
CN462
CN471
CN476
CN479
-

การเขียนภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 2
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิชาโทภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 18
ภาษาจีนระดับต้น 1
ภาษาจีนระดับต้น 2
ภาษาจีนระดับต้น 3
ภาษาจีนระดับต้น 4
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
-

CN441
CN411
CN461
CN361
CN471
CN281
CN251
CN362

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CN213
CN214
CN315
CN316
CN412
-

CN111
CN112
CN123
CN214
CN214
CN222

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
การเขียนภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 2
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
ศิลปวัฒนธรรมจีน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 5
วิชาโทภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 15
ภาษาจีนเบื้องต้น 1
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
ภาษาจีนเบื้องต้น 3
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
ภาษาจีนเบื้องต้น 5
-

สาระการปรับปรุง
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน
การทํางาน)
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
-

ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับลดรายวิชา(เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับการนําเอาไปใช้ใน

- 112 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
วิชาฝึกภาคสนาม/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
CN392
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2
CN492
การศึกษาอิสระ
CN496
ภูมิภาคศึกษา
CN499
สหกิจศึกษาภาษาจีน
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

6(450)
6(450)
6(450)
6(--)

วิชาฝึกภาคสนาม/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
CN492 การศึกษาอิสระภาษาจีน
CN493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน
CN498 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน
CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6

สาระการปรับปรุง
การทํางาน)
1(45)
6(450)
6(450)
6(450)
1(45))
6(--)

เปิดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
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- 115 ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
****************************************
การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2555
ในด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต และเพื่อสํารวจความคิดเห็นของอาจารย์
บัณฑิตและนักศึกษาต่อหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปผล
การประเมินการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และมีผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน รหัสนักศึกษา 55 ซึ่ งเป็นผู้ใ ช้ห ลัก สูตรครบทั้ง 4 ปี จํานวน 13 คน บัณฑิตซึ่งเป็น ผู้ใช้
หลักสูตรปรับปรุง (เก่า) พ.ศ.2550 จํานวน 5 คน และอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 6 คน โดย
มีผลการประเมินดังต่อไปนี้
ประชากร

รายการ
ด้านบริบท
ปรัชญาหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชาเอกบังคับ
รายวิชาเอกเลือก
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
แผนการเรียนของหลักสูตร
ผลเฉลี่ย
ด้านปัจจัยนําเข้า
คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลเฉลี่ย

ตารางการประเมินการใช้หลักสูตรในภาพรวม
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของอาจารย์
ความคิดเห็นของ
บัณฑิต
นักศึกษา
ระดับความ
ระดับความพึง
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
พอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
4.23
4.3
4.34
4.34
4.3
4.48
4.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.11
4.08
5.05
3.5
4.05
4.28
4.18

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.02
4.19
4.14
4.11
4.24
4
4.12

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.83
4.36
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.36
3.47
3.92

มากที่สุด
มาก
มาก

4.28
3.96
4.12

มากที่สุด
มาก
มาก

- 116 -

ประชากร

รายการ

ตารางการประเมินการใช้หลักสูตรในภาพรวม
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของอาจารย์
ความคิดเห็นของ
บัณฑิต
นักศึกษา
ระดับความ
ระดับความพึง
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจ
พอใจ
พึงพอใจ

ด้านกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอน
การประเมินการสอนออนไลน์
ผลเฉลี่ย
ด้านผลผลิต
ผลผลิตของหลักสูตร
ผลลัพธ์ของหลักสูตร
ผลเฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

4.57

มากที่สุด

4.15

มาก

4.08

มาก

4.71

มากที่สุด

4.84

มากที่สุด

4.15

มาก

4.78
4.69

มากที่สุด
มากที่สุด

4.4
4.46

มากที่สุด
มากที่สุด

4.06
4.10

มาก
มาก

4.59
4.78
4.69
4.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.5
3.78
3.64
4.05

มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.12
4.12
4.12

มาก
มาก
มาก
มาก

เกณฑ์ประเมิน มากที่สุด = 4.21-5.00 มาก = 3.41-4.20
ปานกลาง=2.61-3.40 น้อย=1.81-2.60
น้อยที่สุด=1.00-1.80

- 117 สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรในภาพรวม
ด้านความคิดเห็นของบัณฑิต มีภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนการสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69) เรียงตามลําดับ
ดังนี้ การประเมินการสอนออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.78) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
(ค่าเฉลี่ย 4.71) การจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.57) และมีความพึงพอใจด้านปัจจัยนําเข้าต่ํา
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)
เรียงตามลําดับดังนี้ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.36)
คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.83)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อยแล้วพบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดในคุณสมบัติ
ของอาจารย์ในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.83) และมีความพึงพอใจต่ําที่สุดในด้านการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
ด้านความคิดเห็นของอาจารย์ มีภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนการสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.46) เรียงตามลําดับดังนี้ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.4) การประเมินการ
สอนออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.84) การจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.15) และมีความพึงพอใจด้าน
ปัจจัยนําเข้าต่ําที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.92) เรียงตามลําดับดังนี้ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย
3.47) คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.36)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อยแล้วพบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในรายวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 4.36) และมีความพึงพอใจต่ําที่สุดในด้านการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.47)
ด้านความคิดเห็นของนักศึกษามีภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับเท่ากันในด้าน
บริบท (ค่าเฉลี่ย 4.10) ด้านปัจจัยนําเข้า (ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.15) และมีความ
พึงพอใจต่ําที่สุดในด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.06) เรียงตามลําดับดังนี้ การประเมินการสอน
ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.06) การจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.08) การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.28)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อยแล้วพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในคุณสมบัติ
อาจารย์ในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.28) และมีความพึงพอใจต่ําที่สุดในด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.96)
จากผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของบัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา สามารถ
สรุปได้ว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านปัจจัยนําเข้ามากที่สุด โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ใน

- 118 หลักสูตร แต่สิ่งที่บัณฑิตพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีความพึงพอใจในด้านบริบทมากที่สุด โดยเฉพาะรายวิชาเอกบังคับ แต่สิ่งที่อาจารย์พึง
พอใจน้อยที่สุดคือ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี รายวิชาเอกเลือก และผลผลิต
ของหลักสูตรอีกด้วย ส่วนนักศึกษามีความพึงพอใจในทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีผลความพึงพอใจในระดับ มาก แต่สิ่ง
ที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2) สรุปผลกิจกรรรมการสัมมนา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้หลักสูตร และคณะดําเนินการหลักสูตร
แบบสรุปสัมมนาผลกิจกรรมการสัมมานาผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้หลักสูตร
และคณะดําเนินการหลักสูตร
โครงการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ตอนที่ 1 ภาพสะท้อนปัญหา
1.1 ภาพสะท้อนปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบนั จากอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
หลักสูตรมีรายวิชาการเรียนการสอนที่ครบถ้วน แต่ควรเพิ่มวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้ตรงกับสายงานที่จะไปใช้งาน และเน้นวิชาวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีนให้กับผู้เรียน
นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมโครงการพิษณุโลกศึกษาภาษาจีนในเชิงบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
1.2 ภาพสะท้อนปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน จากศิษย์ปัจจุบัน
อาจารย์ ผู้ ส อน รายวิ ช าหลั ก ไวยากรณ์ ภ าษาจี น และการสอนภาษาจี น ในฐานะวิ ช า
ภาษาต่างประเทศ ควรเป็นอาจารย์คนไทย เพื่อสามารถบรรยาย อธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน
1.3 ภาพสะท้อนปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันหรือหลักสูตรเก่า
จากศิษย์เก่า
นักศึกษาที่จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สามารถนําภาษาจีนไปใช้ได้
จริง หลักสูตรดีครบถ้วน แต่อยากให้มีการเพิ่มรายวิชาการสนทนาภาษาจีนให้มากขึ้น
1.4 ภาพสะท้อนปัญหาของบัณฑิตในการทํางาน จากตัวบัณฑิต
ขึ้นอยู่กับตัวบัณฑิตเอง
1.5 ภาพสะท้อนปัญหาของบัณฑิตในการทํางานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้ประกอบการ
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ภาษาจีน
1.6 ภาพสะท้อนปัญหาภาพลัก ษณ์ ชื่อหลัก สูต ร/ตัวหลั ก สู ตร/บัณฑิต /มหาวิ ท ยาลัย ใน
มุมมองของผู้ใยบัณฑิตและผู้ประกอบการ
อยากให้หลักสูตรมีการเน้นเรื่องวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน และอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาจีนให้มาขึ้น เพื่อบัณฑิตมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีน วัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
สรุปจากผลการสัมมนาที่เป็นความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกฝ่ายหารือร่วมกัน
2.1 ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานหรื อ สถาน
ประกอบการ
บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตร์จีน พร้อมรองรับเรียนรู้การใช้ภาษาจีนสําหรับธุรกิจบริการ และการสอนภาษาจีน
2.2 วิชาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้ ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ที่นอกเหนือจากที่
หลักสูตรปัจจุบันกําหนดไว้ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ สังคมของประเทศที่จะก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจาอาเซียน
ควรมีการพัฒนาด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น มีวิชาทดลองงานแต่ละอาชีพ และการฝึการใช้
ภาษาจีนตามอาชีพระหว่างเรียน นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ควรมี กิ จ กรรมที่นํ าทั วร์ จี น มาลงในมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษาสามารถใช้ ภ าษาจี น
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้กับสถานการณ์จริง
ควรมีส่วนในการก่อตั้งศูนย์จีนศึกษาในท่องถิ่น เพื่อรองรับประชากรจีนเข้ามาในจังหวัด
พิษณุโลกในอนาคต
2.3 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร บัณฑิตควรมีศักยภาพทําสิ่งใด ในระดับไหนได้
บ้างอย่างไร
2.4 ด้านเนื้อหาวิชาที่ควรปรับปรุง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ
และบัณฑิตจําเป็นต้องใช้งานได้จริง
เน้นรายวิชาการสื่อสารภาษาจี นมากขึ้น และจีนธุรกิจ จีน ท่ องเที่ย วให้ แ ก้ บัณ ฑิ ต เพื่อ
บัณฑิตที่จบไปสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างครบถ้วน
2.5 ด้ า ยรายวิ ช าที่ ค วรสร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และบัณฑิตจําเป็นต้องใช้งานได้จริง
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- การพูดภาษาจีนที่ชุมชน
2.6 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ การปฏิบัติสหกิจศึกษา (ลักษณะการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ควรเป็น/รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่หน่วยงาน สถานประกอบการที่พึงประสงค์
ควรมีการทดลองของแต่ละสายงานให้แก้บัณฑิตที่นอกเหนือจากการฝึกงานวิชาชีพ เพื่อให้
บัณฑิตได้รับความรู้เกี่ยวกับสายงานต่างๆ มากขึ้น
ตอนที่ 3 ข้ อ สั ง เกตต่ อ สถานการณ์ นโยบายเศรษฐกิ จ สั ง คม และความตอ้ ง การของ
หน่วยงาน สถานประกอบการ ที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยควรรู้เท่าทัน
ในอนาคตอยากให้ภาควิชาภาษาจีนเป็นผู้นําในการกําหนดแผนงานพัมนาพื้นที่ โดยการทํา
โครงการศูนย์บริการจีน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ภาควิชาภาษาจีนจึงควรมีการจัดทําหลักสูตรรายวิชาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความ
ต้องของตลาดแรงงาน
ตอนที่ 4 ข้อสรูปจากอาจารย์ประจําหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมอาจารยืประจํา
หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อการจัด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รที่จ ะปรับ ปรุ ง ใหม่
(อาจารย์ต้องเตรียมความพร้อมอะไร อย่างไร ด้ายวิธิใด ระยะเวลา และงบประมาณในการ
สร้างความพร้อมอย่างไรฯลฯ)
อาจารย์ ป ระจํา หลั ก สูตรและอาจารย์ ผุ้สอนมี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต โดยการมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่จบโดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
ประมาณ 1 ภาคการศึกษา
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1)
แบบสํารวจการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์ของการประเมิน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน 
ตอนที่ 2 ข้อคําถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
โปรดประเมินสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ 5 ระดับต่อไปนี้
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
โปรดเขียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ในส่วนท้ายของ
แบบสอบถามแต่ละด้าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ( โปรดทําเครื่องหมาย √ลงใน  ที่เป็นข้อมูลของท่าน )
1.1 เพศ
1  ชาย 2  หญิง
1.2 อายุ.......................................ปี
1.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1  อาจารย์ 2  นักศึกษาชั้นปีสดุ ท้าย 3  บัณฑิต 4  อื่นๆ
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รายการต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน)
รายการประเมิน

ด้านตัวหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดพื้นฐานหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
2.1
เห็น ด้ ว ยกับปรัช ญาพื้น ฐานของหลักสูต ร “รอบรู้ภาษาและ
วั ฒ นธรรมจี น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม นํ า ความรู้ ม าพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ”
2.2 ปรัชญาพื้นฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการทางวิชาชีพและ
แนวคิดการพัฒนาสังคม
2.3 ปรัชญาของหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติได้
2.4 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
ท่านเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการ
สื่อสารและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียนและแปล
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและ
นําความรู้มาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
3.4เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.5 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
3.6 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครอบคลุมและชัดเจน
ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตรในรายวิชา
ต่อไปนี้ในระดับใด
4.1 ภาษาจีนระดับต้น 1
4.2 ภาษาจีนระดับต้น 2
4.3 ภาษาจีนระดับต้น 3
4.4 ภาษาจีนระดับต้น 4

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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4.5 ภาษาจีนระดับกลาง 1
4.6 ภาษาจีนระดับกลาง 2
4.7 การแปลภาษาจีน 1
4.8 ระบบเสียงภาษาจีน
4.9 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
4.10 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
4.11 การอ่านภาษาจีน 1
4.12 การอ่านภาษาจีน 2
4.13 การเขียนภาษาจีน 1
4.14 หลักภาษาจีน
4.15 ประวัติศาสตร์จีน
4.16 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
4.17 ภูมิปริทัศน์จีน
4.18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรในรายวิชา
ต่อไปนี้ในระดับใด
5.1 ภาษาจีน 1
5.2 ภาษาจีน 2
5.3 สนทนาภาษาจีน
5.4 การเขียนภาษาจีน 2
5.5 การแปลภาษาจีน 2
5.6 วัฒนธรรมจีน
5.7 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
5.8 วรรณคดีจีนโบราณ
5.9 วรรณคดีจีนสมัยใหม่
5.10 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
5.11 นิทานสุภาษิตจีน
5.12 เรื่องสั้นจีน
5.13 นวนิยายจีน
5.14 ภาษาจีนธุรกิจ
5.15 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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มาก
ที่สุด
(5)

5.16 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
5.17 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
5.18 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
5.19 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
5.20 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
5.21 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
5.22 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ท่านเห็นด้วยกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ใน
ระดับใด
6.1 เนื้อหาของหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีน
6.2 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ท่นี ักศึกษาสามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้
6.3 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือ
ศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
6.4 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ท่ที ันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน
6.5 การจัดเนื้อหาในหลักสูตรเป็นไปตามลําดับความยากง่าย
6.6 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
6.7 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของนักศึกษา
6.8 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6.9 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิชาชีพภาษาจีน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
6.10 การฝึกปฏิบัติการ การฝึกงานสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
7.1 การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น/ปี สื่อการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

- 125 2.2 ด้านตัวปัจจัยเบื้องต้นหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดตัวปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ตามหัวข้อต่อไปนี้ระดับใด
รายการประเมิน
มาก
ที่สุด
(5)
ท่านเห็นด้วยกับคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
8.1มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
8.2มีคุณวุฒิ ความสามารถทางวิชาการ คุณลักษณะและผลงานทางวิชาการ
ที่เหมาะสมในการสอน
8.3มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็น
อย่างดี
8.4มีความสามารถในการบูรณาการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทํา
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมาขึ้น ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
8.5มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสามารถการ
บูรณาการความรู้ต่างๆให้แก่นักศึกษา
8.6ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ รับฟัง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น
8.7เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสํานึกในความเป็นครู
8.8ใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การสอนและเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม
ท่านเห็นด้วยกับการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
9.1มีเอกสารประกอบหลักสูตร ตํารา สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
9.2มีจํานวนห้องเรียนอย่างเพียงพอ
9.3มีจํานวนห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างเพียงพอ
9.4มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและทันสมัย
9.5มีการจัดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้ประจําห้องเรียนอย่างเพียงพอ
9.6สัดส่วนของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเพียงพอ
9.7ห้องสมุดมีตํารา เอกสารและสื่ออื่น ๆ ที่ทันสมัยและเพียงพอ
9.8มีแหล่งการสืบค้นผ่านเครือข่ายจํานวนพียงพอ

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดกระบวนการของหลักสูตร ตามหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
ที่สุด มาก กลาง น้อย
(5) (4)
(3)
(2)
ท่านเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
10.1มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
หลักสูตร ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
10.2มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
10.3มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางทฤษฏีกับปฏิบัติ
10.4ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
10.5ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
10.6ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
10.7ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการทํางานร่วมกัน
10.8มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
10.9มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
10.10ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
10.11สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
10.12ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์
10.13มีความหลากหลายของรูปแบบและประเภทของกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา
10.14มีปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
10.15ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด
โครงการ / กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ท่านเห็นด้วยกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
11.1มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
สําหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
11.2มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้ทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจน

น้อย
ที่สุด
(1)
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
ที่สุด มาก กลาง น้อย
(5) (4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

11.3มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอน
11.4มีการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมตลอดภาค
การศึกษา
11.5มีการวัดและประเมินผลอย่างยุติธรรม
11.6มีการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด
ท่านเห็นด้วยกับการประเมินการสอนในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
11.8ระบบประเมินการสอนออนไลน์มีความเหมาะสม

2.4 ด้านผลที่ได้จากการใช้หลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดด้านผลที่ได้จากการใช้หลักสูตร ตามหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
รายการประเมิน
ที่สุด มาก กลาง น้อย
(5) (4)
(3)
(2)
ท่านเห็นด้วยกับผลผลิตของหลักสูตร (ประสิทธิภาพ)ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
12.1ผู้เรียนส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
12.2ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่าน
เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.3ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
ภาษาจีน
12.4ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน
12.5ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้
12.6ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ท่านเห็นด้วยกับผลลัพธ์ของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด
13.1ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ท่ไี ด้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
13.2ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
13.3ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

น้อย
ที่สุด
(1)

- 128 2) แบบสํารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้หลักสูตร และคณะดําเนินการหลักสูตร
แบบสํารวจ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้หลักสูตร และคณะดําเนินการหลักสูตร
โครงการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ตอนที่ 1 ภาพสะท้อนปัญหา
1.1.ภาพสะท้อนปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน จาก
อาจารย์ประจําหลักสูตร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.2. ภาพสะท้อนปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน จากศิษย์
ปัจจุบัน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.3.ภาพสะท้ อ นปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รปั จ จุ บั น หรื อ
หลักสูตรเก่า จากศิษย์เก่า
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.4.ภาพสะท้อนปัญหาของบัณฑิตในการทํางาน จากตัวบัณฑิต
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.5.ภาพสะท้อนปัญหาของบัณฑิตในการทํางาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
ผู้ใช้บัณฑิต /ผู้ประกอบการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

- 129 1.6 ภาพสะท้อนปัญหาภาพลักษณ์ชื่อหลักสูตร/ตัวหลักสูตร/บัณฑิต/มหาวิทยาลัย
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถาน
ประกอบการ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.2 วิ ช าชี พ ที่ บั ณ ฑิ ต สามารถประกอบได้ ในตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น ที่
นอกเหนื อจากที่หลักสูตรปัจจุบันกําหนดไว้ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิ จ
สังคมของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.3 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร บัณฑิตควรมีศักยภาพทําสิ่งใดในระดับใด
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.4 ด้ า นเนื้ อ หารายวิ ช าที่ ค วรปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และบัณฑิตจําเป็นต้องใช้งานได้จริง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.5 ด้านรายวิชาที่ควรสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาน
ประกอบการ และบัณฑิตจําเป็นต้องใช้งานได้จริง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

- 130 2.6 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ การปฏิบัติสหกิจศึกษา (ลักษณะการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ควรเป็น / รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หน่วยงาน สถานประกอบการพึงประสงค์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้ อ สั ง เกตต่ อ สถานการณ์ นโยบายเศรษฐกิ จ สั ง คม และความต้ อ งการของ
หน่วยงาน สถานประกอบการ ที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยควรรู้เท่าทัน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ข้อสรุปจากอาจารย์ประจําหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจํา
หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ส อน เพื่ อการจัด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รที่จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่
(อาจารย์ต้องเตรียมความพร้อมอะไร อย่างไร ด้วยวิธีใด ระยะเวลา และงบประมาณในการ
สร้างความพร้อมอย่างไร ฯลฯ)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตาม
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่
31 พฤษภาคม ของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ ง
จะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น คราวๆไป ตามประกาศและรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดม ศึกษา
อื่นเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็น สะสม ไม่น้อยกว่า 24 และมีค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2
เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี จํ า นวน ที่ เ รี ย นในมหาวิ ท ยาลัย ไม่ น้ อยกว่ า ครึ่ง หนึ่ง ของจํ า นวน รวมทั้ ง หมดของ
หลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
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กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอน
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอน ไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอน ให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียน และ
จํานวน ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบจํานวน
ชั่วโมงและจํานวน ของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวน ของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
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ร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ
การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการใช้
ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อ
ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงและจํานวน ของ
รายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนชั่วโมงและจํานวน
ของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจํานวนชั่วโมงเรียนและจํานวน ของ
รายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบ
เป็นการศึกษาที่ มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสําคัญของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ หรื อ แหล่ ง ความรู้ อื่น ๆ สํ าหรั บ จํา นวน และปริ ม าณการเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะ
รายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจํานวน ของแต่ละหมวดวิชา
ดังนี้
14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆ ก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวน รวมไม่น้อยกว่า 30
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ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จํานวน ของรายวิ ชาที่ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ดัง กล่ า ว เมื่ อนับ รวมกั บ รายวิ ช าที่จ ะศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม ใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่ม่งุ หมายให้ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวน รวม ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวน หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 84
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวน หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 114
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวน หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 42
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวน ไม่น้อยกว่า 30 และวิชาโทต้องมีจํานวน ไม่
น้อยกว่า 15 ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวน ของวิชาเอกที่สองอีกไม่น้อยกว่า
30 และให้มีจํานวน รวมไม่น้อยกว่า 150
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวน รวมไม่น้อยกว่า 6
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอน รายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกําหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน
แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
จํานวน จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
15.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3
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หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
15.3 จํานวน จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง ให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 ภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษาด้วย
ตนเอง และ 1 ภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิด มหาวิทยาลัยใช้ระบบ ของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน บ่งถึงเชิง
ปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์
ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ระบบทวิภาค
16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จํานวน และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวน รวมไม่น้อยกว่า 120 ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน12 ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวน รวมไม่น้อยกว่า 150 ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 10 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน15 ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี4
ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถ้วนและให้
ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันทีเ่ ปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
ไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ชาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ องลง
ทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 และไม่เกิน 22
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 ในภาคการศึกษาปกติให้คณบดี
เป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 ในภาค
การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
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ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่า รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้น้นั จากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถู กถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สาํ เร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลง ทะเบียน
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึง่ ครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลําดับ
ขั้น
20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
กําหนดดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+ =
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
=
ดี
(GOOD)
C+ =
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้
(FAIR)
D+ =
อ่อน
(POOR)
D
=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
=
ตก
(FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด(IN PROGRESS)
V
=
ผู้เข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
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แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังนี้
ลําดับขั้น
A
มีค่าลําดับขั้นเป็น
4
ลําดับขั้น
B+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
3.5
ลําดับขั้น
B
มีค่าลําดับขั้นเป็น
3
ลําดับขั้น
C+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
2.5
ลําดับขั้น
C
มีค่าลําดับขั้นเป็น
2
ลําดับขั้น
D+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
1.5
ลําดับขั้น
D
มีค่าลําดับขั้นเป็น
1
ลําดับขั้น
F
มีค่าลําดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้
อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง
อยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย
ของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ตามข้อ 19
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20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ตามข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
20.12 การนับ สะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, Dหรือ
อักษร S เท่านั้น จึงจะนับ ของรายวิชานั้น เป็น สะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งโดยมิได้
สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับ สะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่
เทียบเท่ากัน ให้นับ สะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก และค่าลําดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา
อื่นเป็นการชั่วคราว อาจขอโอน และผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจํานวน
และจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียนเป็น “I” ไม่นํา มารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นําเอาผล
คูณของจํานวน กับค่าระดับคะแนนของทุ กรายวิ ชาที่ลงทะเบียนเรี ยนมารวมกั น แล้วหารด้วย
ผลบวกของจํานวน ของรายวิชานั้นๆ
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รายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับ และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้ง
สุดท้ายเท่านั้น
หมวด 4
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นัก ศึ ก ษาผู้ ใ ดที่ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเข้ า ชั้ น เรี ย นในชั่ ว โมงเรี ย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ อ
อาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ 7วั น ขึ้ น ไปให้ ยื่ น ใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผ้สู อน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
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นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่ง พักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึ ก ษาปกติ ห รื อ มากกว่ า จะต้องชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่อรั ก ษาสถานภาพนัก ศึ ก ษาทุกภาค
การศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองภาคการศึ ก ษาปกติ ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ ภาคการศึ ก ษาที่ ล าพั ก หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก
การศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
นั้น ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรม
เนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะนํามา
คํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผลตามข้อ 25
24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
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24.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4
ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่18 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียน
หลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้รับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่
นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2หรือ
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สภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส
ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียน
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทําคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ
จํานวน ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง2.00
กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จํานวน ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ
รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามวินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน14 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
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27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ
เงื่อนไขที่กําหนดของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 และได้
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่
นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุ มั ติ คํา ขอเป็น กรณี พิ เ ศษก็ ไ ด้ ท้ั ง นี้ จะต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญา
ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผ้เู รียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําปีตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งใน
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แต่ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี
29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี หลั ก สู ต ร 5 ปี และหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง ให้ แ ก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมี
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (5/2553)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“18.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 และไม่เกิน 22
ในภาคฤดู ร้ อ น นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เ กิ น 9 สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๒๐๗ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ และดํ า เนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ าที่ ให้ คํา ปรึก ษา กํากับดูแ ล และอํานวยความสะดวกในการดํา เนิน งาน
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลาและมีคุณภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์
ตระกูลพิทักษ์กิจ ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ โสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.ธเนศ
อิ่มสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. Miss.Zou
Guijiao
กรรมการ
๕. Miss.Hao
Xi
กรรมการ
๖. อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์ศิริรัตน์
กิตติจารุขจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
๑. อาจารย์เพ็ญพร
แก้วฟุ้งรังษี ประธานกรรมการ
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ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
กรรมการ
๕. อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑. อาจารย์ ดร.สุชาดา
เจียพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
นัยจรัญ
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ
ติดชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ภัครพล
แสงเงิน
กรรมการ
๘. อาจารย์วาสินี
มีเครือเอี่ยม กรรมการ
๙. อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์กฤษณา
ชาญณรงค์ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ธีรพัฒน์
พูลทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา
คล้ายสิงห์โต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์อุมาภรณ์
ยศเจริญ
กรรมการ
๕. อาจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์ กรรมการ
๖. อาจารย์โชติกา
เศรษฐธัญการ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
ขันยศ
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.คุณากร
คงชนะ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์เกชา
ดาดูเคล
กรรมการ
๑๑. อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ กรรมการ
๑๒. อาจารย์อัศวพร
แสงอรุณเลิศ กรรมการ
๑๓. อาจารย์พนิตนันท์
เอี่ยมต่อม
กรรมการ
๑๔. อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
กรรมการ
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สีแดง
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. อาจารย์เภทรา
สิริสรรพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑. อาจารย์ณัฐกานต์
เส็งชื่น
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ภิสันติ์
ตินะคัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
กรรมการ
๕. อาจารย์สิรินญา
ศรีชมภู
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ดิษยา
ศุภราชโยธิน กรรมการ
๗. อาจารย์อธิษฐาน
งามกิจวัตร กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์นิภาวรรณ
นวาวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.ไพศาล
สุขปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์พึงรัก
ริยะขัน
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ําเพชร อยู่โต
กรรมการ
๖. อาจารย์อรรถพล
วงศ์ชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
ปัทมสนธิ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ร่งุ โรจน์
ฝ้ายเยื่อ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ศศิธร
ติณะมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์พรรณทิพา
มันตะสูตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ กรรมการ
๗. อาจารย์สนทยา
สาลี
กรรมการและเลขานุการ
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๑. อาจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ยศจรัส
ดือขุนทด
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วรารัตน์
วริรักษ์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๙ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้งเสน
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์ กรรมการ
๔. อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
กรรมการ
๕. อาจารย์อเนก
สุขดี
กรรมการ
๖. อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.พิษณุ
บุญนิยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
กรรมการ
๕. อาจารย์นภัส
จันทรวรชาต
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
กรรมการ
๗. อาจารย์จุฑาธิป
ประดิพัทธ์นฤมล กรรมการ
๘. อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
กรรมการ
๙. อาจารย์นันทพันธ์
คดคง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุดารัตน์
รัตนพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ยุวดี
พ่วงรอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๑. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ทรั ต น์ พ ร บั ณ ฑิ ต ย์ นาคสวั ส ดิ์ ประธาน
กรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ซอทอง
บรรจงสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ฉัตรแก้ว
บุศย์น้ําเพชร กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการตามรายชื่ อ ดั ง กล่ า ว มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา และยกร่ า งหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องตามรูปแบบหัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามพั ฒ นาการในสาขาวิ ช าและทิ ศ ทางการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รและคณะกรรมการประจํ า คณะ และนํ า เข้ า พิ จ ารณาใน
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พิมพ์สําเนา
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ ๑๓๗ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
--------------------------------------------------------------------ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ที่ ๑๒๒๔/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
โดยกําหนดให้มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ตามความละเอียดทราบแล้วนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ ง บรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ -หลั ก สู ต รคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๑. อาจารย์พิมพ์ชนก
ตระกูลพิทักษ์กิจ กรรมการ
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒. อาจารย์ ดร.พิษณุ
บุญนิยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์หนึ่งฤทัย
ศรีสุกใส
กรรมการ
ทั้ง นี้ ให้ คณะกรรมการตามรายชื่อ ดั ง กล่ า ว มี ห น้ าที่ วิ พากษ์ ปรับ ปรุง หลัก สู ต รให้ มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามพัฒ นาการในสาขาวิ ช า ทิ ศ ทางการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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พิมพ์สําเนา
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ ๑๒๒๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------------ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ งบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ โสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.ธเนศ
อิ่มสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. Miss.Zou
Guijiao
กรรมการ
๕. Miss.Hao
Xi
กรรมการ
๖. อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
๑. อาจารย์เพ็ญพร
แก้วฟุ้งรังษี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์บุษบา บรรจงมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
กรรมการ
๖. อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
กรรมการและเลขานุการ
๓.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑. อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ประธานกรรมการ
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๔.

๕.

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์กิ่งแก้ว
เพ็ชรราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ภัครพล
แสงเงิน
กรรมการ
๘. อาจารย์วาสินี มีเครือเอี่ยม
กรรมการ
๙. อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์กฤษณา
ชาญณรงค์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ธีรพัฒน์
พูลทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ
กรรมการ
๕. อาจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์
กรรมการ
๖. อาจารย์โชติกา
เศรษฐธัญการ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์เกชา ดาดูเคล
กรรมการ
๑๑. อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ
กรรมการ
๑๒. อาจารย์อัศวพร
แสงอรุณเลิศ
กรรมการ
๑๓. อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม
กรรมการ
๑๔. อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
กรรมการ
๑๕. อาจารย์วารีรัตน์
สีแดง
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. อาจารย์เภทรา
สิริสรรพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑. อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ภิสันติ์
ตินะคัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
กรรมการ
อาจารย์สิรินญา
ศรีชมภู
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดิษยา
ศุภราชโยธิน กรรมการ
อาจารย์อธิษฐาน
งามกิจวัตร กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์นิภาวรรณ
นวาวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณภู่เทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์พึงรัก ริยะขัน
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ําเพชร อยู่โต
กรรมการ
๖. อาจารย์อรรถพล
วงศ์ชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ร่งุ โรจน์
ฝ้ายเยื่อ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภาเอมหยวก
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ําทิพย์ วิภาวิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์บุญเลิศ
อรุณพิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ กรรมการ
๗. อาจารย์สนทยา
สาลี
กรรมการและเลขานุการ
๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
๑. อาจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ประทีป
นักปี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ยศจรัส
ดือขุนทด
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา
เอี่ยมสอาด กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วรารัตน์
วริรักษ์
กรรมการ

- 161 ๗. อาจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้งเสน
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์
สุขสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
กรรมการ
๕. อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
กรรมการ
๖. อาจารย์อเนก
สุขดี
กรรมการ
๗. อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์สมพิศ
สุขแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
กรรมการ
๕. อาจารย์นภัส
จันทรวรชาต กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
กรรมการ
๗. อาจารย์จุฑาธิป
ประดิพัทธ์นฤมล กรรมการ
๘. อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
กรรมการ
๙. อาจารย์นันทพันธ์
คดคง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุดารัตน์
รัตนพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ยุวดี
พ่วงรอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. หลักสูตรวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.วาณี
อรรจน์สาธิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ฉัตรแก้ว
บุศย์น้ําเพชร กรรมการและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให้ คณะกรรมการตามรายชื่อ ดั ง กล่ า ว มี ห น้ าที่ วิ พากษ์ ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
คุณ ภาพและมาตรฐานตามพัฒ นาการในสาขาวิ ช า ทิ ศ ทางการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย

- 162 รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕ / ๒๒๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ โสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
๒. กําหนดการวิพากษ์หลักสูตร
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
๔. เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เล่ม

ด้ วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเมื่อครบวาระ ๕
ปีหลังจากเปิดดําเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูงจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตามกําหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ให้ เกี ยรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลั กสูตร ตามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

อาจารย์ ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารยปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๒๑๕๕๘
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕ / ๒๒๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เรียน

อาจารย์ ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
๒. กําหนดการวิพากษ์หลักสูตร
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
๔. เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เล่ม

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเมื่อครบวาระ ๕
ปีหลังจากเปิดดําเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูงจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตามกําหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
จึ งเรียนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ให้เกี ยรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลั กสูตร ตามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารยปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๒๑๕๕๘
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ภาคผนวก ง
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- 167 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

: วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
: VIROTE TRAKOOLPHITAKKIT
: อาจารย์
: 1 ตุลาคม 2518
: สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
ปีที่จบการศึกษา
Ph.D.
Chinese Language Philology Beijing Normal University
2553
M.A.
Chinese Language Philology Beijing Language and culture University
2547
ค.บ.
ภาษาจีน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2541
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
มีความชํานาญด้านการแปลภาษาจีน ระบบเสียงภาษาจีน การเขียนภาษาจีน และ การ
สนทนาภาษาจีน
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ.(2559). ระบบเสียงภาษาจีน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
CN314 การแปลภาษาจีน 1
CN341 การเขียนภาษาจีน 1
CN121 ระบบเสียงภาษาจีน
CN313 หลักภาษาจีน
CN222 การสนทนาภาษาจีน
CN442 การเขียนภาษาจีน 2
CN411 การแปลภาษาจีน 2

- 168 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

: พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ
: PIMCHANOK TRAKOOLPHITAKKIT
: อาจารย์
: 6 กันยายน 2528
: สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศศ.บ.
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2554
2550

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
มีความชํานาญด้านภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว วิวัฒนาการตัวอักษรจีน วรรณคดีเบื้องต้น
การอ่านภาษาจีน และ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา พิ ม พ์ ชนก ตระกูล พิ ทั ก ษ์ กิ จ . (2559). ภาษาจี น เพื่อ การท่ อ งเที่ ย ว2. พิ ษ ณุ โ ลก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
CN231 การอ่านภาษาจีน 1
CN161 ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว 1
CN331 การอ่านภาษาจีน 2
CN343 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
CN352 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดีจีน
CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
CN262 ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว

- 169 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ
Hatairat Mattayasuwan
อาจารย์
17 มีนาคม 2529
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
M.A.
Nanjing Normal University
ศศ.บ.
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2557
2555

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
มีความชํานาญด้านภาษาจีนเบื้องต้น ประวัติศาสตร์จีน ภูมิปริทัศน์จีน และ การสอน
ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา พนัส มัตยะสุวรรณ และหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ. (2559). ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
CN111 ภาษาจีน 1
CN211 ภาษาจีน 3
CN252 ประวัติศาสตร์จีน
CN479 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
CN112 ภาษาจีน 2
CN212 ภาษาจีน 4
CN253 ภูมิปริทศั น์จีน
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา

CN492 การศึกษาอิสระภาษาจีน
CN493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน

- 170 ชื่อ – สกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก
E-mail

:
:
:
:
:

พนัส มัตยะสุวรรณ
Mr. Panus Mattayasuwan
อาจารย์
21 สิงหาคม 2522
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
: rpg_rpg@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
M.A.
International Economics and Trade University of International
Business and Economics
บธ.บ.
การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2550
2545

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
มีความชํานาญด้านภาษาจีนธุรกิจ การฟังการพูดภาษาจีน และภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา พนัส มัตยะสุวรรณ และหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ. (2559). ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CN311 ภาษาจีน 5
CN312 ภาษาจีน
CN261 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
CN461 ภาษาจีนธุรกิจ 6
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน
CN392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน CN498 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน
CN492 การศึกษาอิสระ ภาษาจีน
CN493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน

- 171 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

: พนิตนันธ์ เอี่ยมต่อม
: Panitnan Aiamtom
: อาจารย์
: 22 กุมภาพันธ์ 2528
: สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากสถาบัน

ปีที่จบการศึกษา
2556
2551

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา พนิตนันธ์ เอี่ยมต่อม. (2559). ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว English for Tourism.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ENG111
การฟังและการพูด 1
ENG115
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
ENG217
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชมุ ชน
ENG112
การฟังและการพูด 2
ENG383
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
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ภาคผนวก จ

- 174 -

- 175 -

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
****************************
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน ๙ วิชา มาเป็นกลุ่มวิชาโทในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาจึง
ทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ กั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การเที ยบเคียงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลั กสูต ร
ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๑.๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑.๓ มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
๑.๒ มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ด้านความรู้
๒.๒ รู้ลึก มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ ๒.๑ มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้านในระดับดีมาก
หลักด้านต่างๆของภาษาจีน
๒.๑ รู้รอบ มีความรู้ในด้านภาษาจีนสังคม ประเพณีและ ๒.๒ มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของจีนอย่างกว้างขวาง
วรรณคดีอังกฤษ และ/หรือ การสอนภาษาอังกฤษและ/
หรือ ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับดี
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ คิดเป็นสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลมีความ ๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิด
เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดในรายวิชาได้
แบบองค์รวม
๓.๒ แก้ ปั ญ หาเป็ น สามารถแก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ โ ดย ๓.๓ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้
เลื อ กใช้ ก ระบวนการหรื อ ทั ก ษะแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง ความรู้ที่เรียน
เหมาะสมกับบริบท
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๒ มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๑ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่
า ง มีประสิทธิภาพ
๔.๓ สามารถทํา งานได้ในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม ๔.๒ สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๕.๑ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดี
มาก
๕.๑ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ ๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
สามารถใช้เทคโนโลยีข้ันพื้นฐานที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันได้ สืบค้นข้อมูล
เป็นอย่างดี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

