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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดสอนวิชาเอกภาษาจีน สาขาศิลปศาสตร์ เป็นครั้งแรกใน    
ปีการศึกษา 2547 และเมื่อ พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2555 และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 เป็น
ล าดับต่อมา การด าเนินงานของหลักสูตรประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี แต่จากสภาพการณ์ปัจจุบัน
หลักสูตรมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นของ
สังคมไทยและสังคมโลก สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตรงกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
ฉบับนี้จะสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิต
บัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
  
 
 
 
 

 
 

 
                 (นายภากร นพฤทธิ์ ) 

         ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา           
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  2554157101635 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
     ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  Program in Chinese  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
   ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Chinese) 
   ชื่อย่อ :  B.A. (Chinese) 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
5.3  ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวจีน) ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือ 
ภาษาจีนได้  
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร

  ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 
6.4  สภาวิชาการ เห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ในคราวประชุม ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามและมาตรฐานกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 กลุ่มอาชีพทางการศึกษา เช่น บุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น 
 8.2 กลุ่มอาชีพบริการ เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โรงแรม พนักงาน
บริษัท/สายการบิน เป็นต้น 
 8.3 กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้ภาษาจีน เป็นต้น 
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9. ชื่อนามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นายภากร นพฤทธิ์ 
   อาจารย์ 
    

Litt.D. ( Literary and Art 
Theory ) 
M.A. ( Literature & Arts ) 
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

Sichuan University of China, 
ประเทศจีน   
ChongQing University of 
China, ประเทศจีน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 
 

2554 
 

2551 

2. นายวรากร แซ่พุ่น 
   อาจารย์ 
    

M.A. ( Literature and Arts )  
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

ChongQing University of 
China, ประเทศจีน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 

3. นางสาววรทา รุ่งบานจิต    
   อาจารย์ 
    

MTCSOL (Teaching Chinese 
to Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ChongQing University of 
China, ประเทศจีน   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

4. นางสาววรนาถ แซ่เซ่น     
   อาจารย์ 
    
 

M.A. (Contemporary and 
Modern Chinese Literature)  
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

QuanZhou University of 
China, ประเทศจีน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 

5. นางสาววราลี รุ่งบานจิต  
   อาจารย์ 
    

MTCSOL (Teaching Chinese 
to Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ChongQing University of 
China, ประเทศจีน   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถด ารงชีพอยู่ใน
สภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง โอกาส และภัยคุกคามทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

 ปัจจุบันคนจีนมีรายได้สูงขึ้น และรัฐบาลจีนเริ่มที่จะอนุญาตให้คนจีนเดินทางไป
ต่างประเทศมากขึ้น โดยประเทศไทยมีที่ตั้งที่เหมาะสมในการรองรับการหลั่งไหลของคนจีนที่จะไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นตลาด
นักท่องเที่ยวหลักของไทย นอกจากนี้ ไทยกับจีนมีความใกล้ชิดทั้ งทางภูมิศาสตร์  เชื้อชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจพ้ืนฐานที่ดี
ระหว่างกัน ท าให้การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมีความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยวจีน 
และเมื่อจีนได้เปิดเส้นทางการค้า จะส่งผลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยในด้านการลงทุนในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากข้ึน อันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งนี้
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุน เกิดตลาดการค้า เกิดการจ้างแรงงาน 
ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารที่จะน าพาประเทศไปสู่  
การแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจโลก จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจังในการเตรียมความ
พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดท าให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างไทย - จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศมีการไปมาหาสู่ เ พ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่  
การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประจ าชาติ ความร่วมมือทางด้านศาสนา 
ความสัมพันธ์ในด้านนี้ยังได้รับการส่งเสริมโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย ทุกพระองค์
ทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจีน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
รวมทั้งเยาวชนของไทยในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมนับวัน
จะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีนในด้านอื่นๆ 

 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนอย่างเด่นชัด เพ่ือสร้างบุคลากรใน  
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสร้างสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศจีน 
ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ เป็นช่องทางในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ และ
เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพในอนาคต เพ่ือน าพาประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับโลก  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรภาษาจีนได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

 จากเหตุผลข้างต้น หลักสูตรเล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
เน้นทักษะความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ที่พร้อมจะท าให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 จ ึงได้เพ่ิมเติมชุดวิชาและรายวิชาโท ดังนี้  ชุดวิชาการสนทนา
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชุดวิชาภาษาจีนเพ่ือการแปลและงานล่าม และรายวิชาโท
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษส าหรับ
การโรงแรม ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งจะเน้น
ไปทางด้านทักษะด้านการสื่อสารและทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่าง
คล่องแคล่วและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน  เป็น
หน่วยงานที่เป็นผู้น าเชิงวิชาการ  การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
หรือชุมชน และมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน 
ระหว่างสถาบันในต่างประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และสามารถแลกเปลี่ยน
แรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

         โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
       1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ 

บริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       3.  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน 

 โดยหลักสูตร/สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือ 
  สิ้นปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
      เก่งภาษาจีน รู้ภาษาอังกฤษ จิตเปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
                ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อประชาคมโลก เป็น 1 ใน 5
ภาษาในองค์การสหประชาชาติ มีผู้ใช้ภาษาจีนถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก มีค ากล่าวว่า ศตวรรษที่ 
21 จะเป็นศตวรรษท่ีจีนมีบทบาทในฐานะมหาอ านาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดทั้งมหาอ านาจ
ทางทหารในภูมิภาค และอาจจะเป็นมหาอ านาจที่ถ่วงดุลกับมหาอ านาจอื่นทั้งในภูมิภาคเอเชียและใน
ภูมิภาคตะวันตก ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและอิทธิพลในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง ภาษาจีนกลางได้
เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่ 
ไต้หวัน ฮ่องกง หรือสิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ในประเทศไทยมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  อีกทั้งรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนขึ้น เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศจีนอีก
ด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบขององค์กร สังคมและประเทศชาติ 
1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
1.3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
1.3.4 มีความรับผิดชอบ สามารถท างานและปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ 
1.3.5 มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาจีน เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

รวมถึงความเข้าใจภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน  
2 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาจีนและหลักภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

รวมถึงรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีน ธุรกิจจีนเบื้องต้น 
3 มีความรู้ทักษะภาษาจีนในด้านการแปลและงานล่าม ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม ที่สามารถน าไปประยุกต์ในการท างานด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรมบริการ 
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ปีท่ี รายละเอียด 
4 ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์และสามารถ

ปรับใช้ความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์หรือการฝึก   
สหกิจศึกษาทางภาษาจีน  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน
ป ระ จ าภ าค ก า รศึ ก ษ า
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  
- ประเมินการเรียนการสอน

ประจ าปี  ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

- มคอ. 5 
- มคอ. 7 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- ประเมินความต้องการและ
ความ พึ งพ อ ใจขอ งผู้ ใช้
บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ 
  ต้องการและความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บัณฑิต   

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน  ให้ เ พ่ิ ม พู นความรู้ แ ล ะ
ประสบการณ ์

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

- ราย งาน ผ ลก ารอบ รม ห รื อ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

-  วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา 
   วิชาการ  
-  ค าสั่งการไปราชการเพื่อเข้า 
   ร่วมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ   
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วันเวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   
           ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
           ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่ 
              มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาก าหนด 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษาไม่ 
        เท่ากันและยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  นักศึกษาขาดทักษะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมปรับพ้ืนฐานทางทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนก่อนเริ่มภาค 
         การศึกษาแรก  
2.4.2  จัดอบรมทักษะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี ( 4 ) ปี       

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

      2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
9,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 149,600 235,200 235,200 235,200 235,200 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

299,200 470,400 470,400 470,400 470,400 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร้อยละ 40 

299,200 470,400 470,400 470,400 470,400 

รวม 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       1) วชิาบังคับ 
       2) วชิาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 
 

 ไม่น้อยกว่า 

15 
12 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
       1) วิชาบังคับ 
       2) วชิาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 
 

 ไม่น้อยกว่า 

6 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
       1) วิชาบังคับ 
       2) วชิาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 
 

 ไม่น้อยกว่า 

6 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
          1) คณะครุศาสตร์ 
           หรือ  

ไม่น้อยกว่า 3 
3 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 



10 
 

 

          2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          หรือ  
          3) คณะวิทยาการจัดการ 
          หรือ  
          4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             และการเกษตร 

3 
 

3 
 

3 

หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า            76 หน่วยกิต 

     1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ             49 หน่วยกิต 

     2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 
     3) วิชาโท 

ไม่น้อยกว่า            12 
           15 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า             8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
 

          3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ดังนี้   

         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
                1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต 
                    1) วิชาบังคับ                   12  หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language, Thought, and Communication 
          3(3-0-6) 

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*       
Thai for Communication 

          3(3-0-6) 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
 Thai for Careers 

          3(3-0-6) 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

          3(3-0-6) 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network  

          3(3-0-6) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and 
Learning Development 

          2(1-2-3) 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

          2(1-2-3)  

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*     
English for Communication 2 

          2(1-2-3)  

   

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าขึ้นไป 
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151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy 

3(3-0-6) 
 

 

                    2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย     

Development of Thai Speaking and Writing Skills 
          3(3-0-6) 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills 
Development 

          3(3-0-6) 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

          3(3-0-6) 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

          3(3-0-6) 

 

                1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                 ไม่น้อยกว่า          6  หน่วยกิต 
                    1) วิชาบังคับ                     3  หน่วยกิต 
151001016 อยู่ดี กินด ีมีสุข  

Well-being 
          3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 
Science in Daily Life 

          3(3-0-6) 

 

                    1) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า                    3  หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ        

Information Technology for 
Presentation 

          3(3-0-6) 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*          
Information Technology in Daily Life 

          3(3-0-6) 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*       
Mathematics in Daily Life 

          3(3-0-6) 

151001019 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

          1(0-2-2) 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development 

          2(1-2-3) 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

          3(3-0-6) 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

          3(3-0-6)  

             

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าขึ้นไป 
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151001023 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life 

          3(3-0-6)  

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

          2(1-2-3)  

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

          3(3-0-6) 

151001026 การพัฒนาตน*                       
Self Development 

          2(2-0-4)  

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*              
Aesthetics for Life 

          3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         
Life and Thai Culture 

          2(1-2-3)  

 

                1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                ไม่น้อยกว่า          6  หน่วยกิต 
                    1) วิชาบังคับ                     3  หน่วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  

Multiculture  and Peace  
          3(3-0-6) 

 

                    2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า               3  หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

Life Skill for Society  
          3(3-0-6)  

151001031 สังคมภิวัตน์* 
Socialization 

          3(3-0-6)  

 

                1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
                     และสังคมศาสตร์          

    3  หน่วยกิต 

         1.4.1 คณะครุศาสตร์   3  หน่วยกิต 
151001032   ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
 หรือ  
        1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน    

Thai and Local Ways 
3(3-0-6) 

 หรือ  
         1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ  3  หน่วยกิต 
151001034   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)  
 Young Enterpreneurs  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าขึ้นไป 
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 หรือ  
         1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน่วยกิต 
151001035   วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                3(3-0-6) 
 Science for Community  

 
         2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า     84  หน่วยกิต 

                2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า        76  หน่วยกิต 
                    1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                   49  หน่วยกิต 

 

121101001 ภาษาจีนระดับต้น    
Basic Chinese   

        3(2-2-5) 

121101002 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  
Chinese Listening and Speaking 1 

          3(2-2-5) 

121101003 การฟังและการพูดภาษาจีน 2           3(2-2-5)  
 Chinese Listening and Speaking 2  
121101004 การเขียนภาษาจีน 1            3(2-2-5) 
 Chinese Writing 1  
121101005 การเขียนภาษาจีน 2           3(2-2-5)  
 Chinese Writing 2  
121101006 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง             3(2-2-5) 
 Sound System of Chinese  
121101007 การอ่านภาษาจีน 1           3(2-2-5)  
 Chinese Reading 1  
121102008 การอ่านภาษาจีน 2            3(2-2-5) 
 Chinese Reading 2  
121101009 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน           3(3-0-6) 
 Socio-cultural Backgrounds of Chinese  
121102010 ภาษาจีนระดับกลาง           3(2-2-5)  
 Intermediate Chinese            
121102011 หลักภาษาจีน           3(3-0-6) 
 Chinese Grammar  
121102012 วัฒนธรรมจีน           3(3-0-6) 
 Chinese Culture  
121103017 ภาษาจีนระดับสูง           3(2-2-5) 
 Advanced Chinese  
321103018 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว           5(3-4-8) 
 Chinese  for Hotel and Tourism  
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321103019 ภาษาจีนเพ่ือการแปลและงานล่าม            5(3-4-8) 
 Chinese Language for Translation and Interpretation  

 
                    2) วิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 

 

121102013 ภาษาจีนธุรกิจ    
Chinese for Business  

          3(2-2-5) 

121102014 ภาษาจีนในสื่อมวลชน  
Chinese for Mass Media 

          3(2-2-5) 

121102015 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน             3(2-2-5) 
 Chinese Calligraphy  
121102016 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน            3(2-2-5) 
 Chinese for Public Speaking  
121103020 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย           3(3-0-6) 
 Modern and Contemporary Chinese Literature  
121103021 ปกิณกะคดีจีน           3(2-2-5) 
 Chinese Miscellany Case  
121103022 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ           3(2-2-5) 
 Chinese for Secretarial Work  
121103023 วรรณคดีจีนโบราณ            3(3-0-6) 
 Ancient Chinese Literature  
121103024 การเขียนรายงานภาษาจีน            3(2-2-5) 
 Chinese Report Writing  
121104025 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5) 
 Chinese Teaching as a Foreign Language  
121104026 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน           1(0-2-1)  
 Chinese Speaking Standard Examination  
121104027 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน           3(2-2-5) 
 Chinese for Standard Examination  
   

                 3) วิชาโท                                           15  หน่วยกิต 
 

121081001 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร     
Listening and Speaking for Communication  

          3(2-2-5) 

121082002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
 English Grammar  
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121082003 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม  
English for Hotel 

          3(2-2-5) 

121083004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ           3(2-2-5) 
 English for Business Communication  
121084005 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
 English for Tourism  

 
                2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า          8  หน่วยกิต 

 

121104028 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ 
เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน   
Preparation for Professional Experience in Chinese 
and Preparation of Cooperative Education in Chinese  

          3(3-0-6) 

 และ  
121104029    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    

Professional Experience in Chinese 
    
           5(450) 

 หรือ  
121104030    สหกิจศึกษาภาษาจีน 

Cooperation Education in Chinese  
           6(600) 

 
         3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

121101001 ภาษาจีนระดับต้น  3(2-2-5) 
121101002 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
121101004 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
121101006 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121101003 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

121101005 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
121101007 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
121101009 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน 3(3-0-6) 
121081001 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

121102010 ภาษาจีนระดับกลาง  3(2-2-5) 
121102008 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
121102011 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) 
121082002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ)  
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

121102012 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
121082003 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121103017 ภาษาจีนระดับสูง  3(2-2-5) 

321103018 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5(3-4-8) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

321103019 ภาษาจีนเพ่ือการแปลและงานล่าม  5(3-4-8) 
121083004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม      11 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ)  
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121104028 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษา
ภาษาจีน 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
121084005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

รวม      12 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

121104029       
 
121104030    

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
หรือ 
สหกิจศึกษาภาษาจีน 

5(450) 
 

6(600) 
รวม      5-6 หน่วยกิต 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า             30     หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า             15     หน่วยกิต 

                    1) วิชาบังคับ                              ไม่น้อยกว่า              12     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Language, Thought, and Communication 
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร 

ทักษะการฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลง
หรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 

Language and Communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea  
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organization, idea conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว 
ทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society 

 
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ         3(3-0-6) 

Thai for Careers 
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
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151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา          3(3-0-6) 
  English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้ อ่ืน การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

 
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์            3 (3 -0 -6 )
  English Usage for Social Network  

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

 
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     2(1-2-3) 
  English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การ
แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น   พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools and resources for 
communicative study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 
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151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         2(1-2-3) 
                English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions  
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 
151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         2(1-2-3) 
                English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
 Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                    3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy 

การรู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการ
ได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 
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 2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า 3      หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Development of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง 
ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการ
อ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ          3(3-0-6)
  English Communication Skills Development 

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่าน
และเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  Chinese for Communication     

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ 
ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Melayu for Communication 
 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
 Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 
basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต            ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 
     1) วิชาบังคับ  3     หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข          3(3-0-6)  
Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

 
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Science in Daily Life     
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคม ี
ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for living, human organ 
systems, heredity, chemical use in daily life, using microorganism in  
food industries, agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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    2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3     หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ       3(3-0-6) 

Information Technology for Presentation 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
 Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Information Technology in Daily Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics 
in using information system and security system 

 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
151001019 การบริหารร่างกาย                               1(0-2-2) 

Body Exercise  
หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและ
การเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility 
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and physical fitness self-check, exercise selection and playing sports 
for healthiness, sportsmanship 

 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3)                 

Sports for Quality of Life Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 
 Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society, injury prevention from sports 
and basic first aid, utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games, personality development promoting 
leadership 
 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
King’s Philosophy for Local Development  
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความ
กินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                    3(3-0-6) 
  Introduction of Ethics and Wealth    

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้   เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการ
และภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบ
ธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 
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Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care for 
others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing 
and communication 

 
151001023 ความงดงามแห่งตน                                3(3-0-6) 
  Beauty of Life      

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups work and teamwork, living 
skills 

 
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง           2(1-2-3) 
                 Step to the World  

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม
ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารใน
ส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิต
สาธารณะ 
 Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone 
of speaking, vocabularies and expressions for work practice 
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151001025 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6)                
  Truth of Life 

 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปปรยุกต์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุรธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเส ียของโลกทัศน์แต่ะลอย่างเพื ่อจะได้รู ้ จ ัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
151001026 การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
                 Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
                 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ  คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง  การเห็น การได้ยิน  และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
 Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 

 
1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก            ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 
     1) วิชาบังคับ  3     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ       3(3-0-6) 
   Multiculture  and Peace  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และ
กิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of 
building understanding, cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
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multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 
 
     2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3     หน่วยกิต 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม         3(3-0-6) 
   Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว
ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in 
the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

 
151001031 สังคมภิวัตน์                3(3-0-6) 
   Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

Relationships between human beings and environment in 
Thai society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 
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1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 3       หน่วยกิต 
    และสังคมศาสตร์ 

      1)  คณะครุศาสตร ์                                               3       หน่วยกิต 
151001032    ครูแห่งแผ่นดิน           3(3-0-6)       
    Teachings of King Rama 9   

     ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง       
   สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

     Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising    
   teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning,  
   modern teachers, volunteering, civil duties 

หรือ  
    2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        3      หน่วยกติ 

151001033     วิถีไทย วิถีถิ่น         3(3-0-6) 
Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  
อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  
วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิด
จาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มี
กรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
 Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, 
local community culture and southern border identity: food , dress, 
local textiles and language; traditions and belief, created things from  
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local community 

หรือ 
         3)  คณะวิทยาการจัดการ                                   3       หน่วยกิต 
151001034    ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)       
    Young Enterpreneurs 

   ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ   
                     และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต  
                     เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ 
                     เป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  
                     การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระ 
                     หนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียม  
                     ความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี                 
                     จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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          Background and significance of special economic zone,  government  
  and private policy special economic zone, analysis of guidelines for  
  becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and  
  theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to  become  
  entrepreneurship, evaluation of business probability, forming business  
  guideline, personal financial planning, income management; expenses,  
  savings and debts, spending money for investment, concept and  
  preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit,  
  ethics and social responsibility, and related laws 

หรือ  
     4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร              3      หน่วยกิต 

151001035     วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่นน         3(3-0-6) 
                    Science for Community   

ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
   เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
   เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills,  
   aptitude to science, scientific process, scientific application for   

                     community development  
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         2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า     84  หน่วยกิต 
                2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า        76  หน่วยกิต 
                    1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                   49  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
121101001 ภาษาจีนระดับต้น                  3(2-2-5) 
  Basic Chinese  

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี ประโยค และโครงสร้างประโยค
พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 ตัวอักษร 

Mandarin phonological system, vocabularies, phrases, 
sentences and basic dialogues in diary life: mastery at least 500 
words 

 
121101002 การฟังและการพูดภาษาจีน 1       3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 1 
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียง

ภาษาจีนให้ชัดเจนและถูกต้อง  
Listening and speaking skills in daily life, emphasis on clear and 

correct pronunciation 
 
121101003 การฟังและการพูดภาษาจีน 2       3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 : 121101002 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Pre-requisite or has been approved by the Program Committee :  
121101002 Chinese Listening and Speaking 1 

ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถฟังและจับใจความส าคัญจากบทสนทนา และ
พูดตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 

Continuation of Chinese Listening and Speaking 1; Practice 
higher level of listening and speaking skills, listening to and grasping 
main ideas of dialogues, speaking on defined topics 
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121101004 การเขียนภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
Chinese Writing 1 

ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน วิธีการเขียนตัวอักษรจีนพ้ืนฐาน   
การเขียนเรียบเรียงค าให้เป็นประโยคในภาษาจีน ฝึกการเขียนภาษาจีนในรูปแบบ
ต่างๆ  

History and origin of Chinese characters, writing basic Chinese 
characters, composing words into sentences in Chinese, practices in 
writing  Chinese in various formats 

 
121101005 การเขียนภาษาจีน 2        3(2-2-5) 

Chinese Writing 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 : 121101004 การเขียนภาษาจีน 1 
Pre-requisite or has been approved by the Program Committee :  
121101004 Chinese Writing 1 

ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 การเขียนข้อความและบทความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในการท างาน ฝึกน าค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว เขียนตามความ
ประสงค์ของตนได้อย่างถูกต้อง  

Continuation of Chinese Writing 1; writing used in everyday life 
as well as in workplace, practices in purposeful writing correctly 

 
121101006 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง        3(2-2-5)  

Sound System of Chinese 
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

ฝึกการออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหา รวมทั้งฝึกอ่านและฝึกเขียนสัทอักษรจีน 
Sound system and phonology of Mandarin; pronunciation drills 

of consonants, vowels and tones; emphasis on problem sound of 
Chinese; pronunciation of Chinese phonemes; reading and transcribing 
phonetic symbols 

 
121101007 การอ่านภาษาจีน 1        3(2-2-5) 

Chinese Reading 1 
การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น บทความสั้น นิทาน

เรียงความ เป็นต้น โดยจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
Reading a different types of shorts writing texts; shorts articles, 

tales,  essays, reading for main ideas 
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121102008 การอ่านภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
Chinese Reading 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
: 121101007 การอ่านภาษาจีน 1  
Pre-requisite or has been approved by the Program Committee :  
121101007 Chinese Reading 1 

ต่อเนื่องจากการอ่านภาษาจีน 1 การอ่านข้อความประเภทต่างๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยสามารถจับใจความส าคัญ ตีความและถ่ายทอดจากเรื่องที่อ่านได้ 
 Continuation of Chinese Reading 1; Reading more complex 
types of written texts, grasping main ideas, interpreting and to express 
what is read to 

 
121101009 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน       3(3-0-6) 

Socio-cultural Backgrounds of Chinese  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร     

การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
General information about China, a preliminary study of 

Chinese geography, history, demography, government system, 
economy, science and technology 

 
121102010 ภาษาจีนระดับกลาง        3(2-2-5)  

Intermediate Chinese 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 : 121101001 ภาษาจีนระดับต้น 
Pre-requisite or has been approved by the Program Committee :  
121101001 Basic Chinese 

ประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนเพิ่มข้ึน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร 

More complex sentence structures, development of listening, 
speaking, reading and writing skills: mastery at least 800 words 

         
121102011 หลักภาษาจีน         3(3-0-6) 

Chinese Grammar 
ลักษณะและโครงสร้างหลักภาษาจีน วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า 

ตลอดทั้งโครงสร้างค า วลี และประโยคที่ถูกต้อง 
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Characteristics and structure of Chinese grammar, analysis of 
functions and parts of words, as well as the correct words, phrases 
and sentence structure 

 
121102012 วัฒนธรรมจีน         3(3-0-6) 

Chinese Culture 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม 

จริยธรรม เทศกาลส าคัญต่างๆ ความเชื่อ ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีน 

General information about Chinese culture, tradition, morals, 
ethics, Chinese festivals, beliefs, arts and lifestyle of Chinese people 

 
121103017 ภาษาจีนระดับสูง         3(2-2-5)
  Advanced Chinese  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 : 121102010 ภาษาจีนระดับกลาง 
Pre-requisite or has been approved by the Program Committee :  
121102010 Intermediate Chinese 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่สูงขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 1200 ตัวอักษร 

Higher level of listening, speaking, reading and writing skills: 
mastery at least 1200 words 

 
321103018 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว              5(3-4-8) 
  Chinese  for Hotel and Tourism 

ศัพท์ วลี ประโยค และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดย
เน้นการฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือให้ข้อมูลและบริการด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มารยาทและการวางตัวในการให้บริการ 

Vocabularies, phrases and sentences in hotel and tourism 
business; Chinese listening and speaking for providing hotel 
information, service and tourism; etiquette and manners for offering 
service 
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321103019 ภาษาจีนเพื่อการแปลและงานล่าม        5(3-4-8) 
  Chinese Language for Translation and Interpretation  

หลักการและวิธีการแปล ตั้งแต่การแปลค าศัพท์ วลี ประโยค ข้อความ บท
สนทนา บทความ และเอกสารประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการแปลแบบล่ามที่ใช้ใน
สถานที่จริง 

Principles and methods of translation from the translation of 
words, phrases, sentences, texts, conversations, articles and various 
types of documents, practice to increase translation and interpretation 
skills in real-life situation 

 
                    2) วิชาเฉพาะด้านเลือก                ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
121102013 ภาษาจีนธุรกิจ          3(2-2-5) 

Chinese for Business  
ศัพท์ วลี ส านวน และบทสนทนาทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง

เรียนรู้มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ 
 Chinese vocabulary, phrases technical words and Chinese 

business conversation, learn about Chinese business etiquette, culture 
and manners 

 
121102014 ภาษาจีนในสื่อมวลชน        3(2-2-5) 

Chinese for Mass Media 
ภาษาจีนที่ใช้ในสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ข่าว โทรทัศน์  

สื่อออนไลน์ ฝึกการตีความจากการอ่านและฟัง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
จากข่าวทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความทาง
การเมือง บทบรรณาธิการ โดยเน้นความเข้าใจศัพท์ส านวนที่ใช้ในสื่อมวลชน 

Chinese language for mass media, newpapers, movies 
television news, social media, practice in interpretation from reading 
and listening,  separation of fact and comment in domestic and 
foreign news on passages reading; criticized articles, articles, political 
articles, editorials, emphasis on terminology understanding 
terminology and expressions used in mass media 
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121102015 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน          3(2-2-5) 
Chinese Calligraphy 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนแบบต่างๆ หลักสุนทรียศาสตร์และ
รูปแบบต่างๆ ของศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน ฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยอุปกรณ์
เครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของจีน 

Basic knowledge of different types of Chinese characters; 
aesthetic principles and various styles of Chinese calligraphy, practice 
in writing Chinese characters with traditional Chinese writing 
implements 

 
121102016 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน        3(2-2-5) 

Chinese for Public Speaking 
ทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน เน้นการใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพ

และกลวิธีการพูด เช่น การอธิบาย การกล่าวรายงาน การสรุป การแสดงความ
คิดเห็น การพูดจูงใจ การพูดโน้มน้าว การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Chinese public speaking, emphasis using language, creating a 
personality and rhetorical strategies; explanation, report, inference, 
expression of ideas, use of verbal and nonverbal languages for 
persuasive purpose, speaking in different situations 

 
121103020 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย      3(3-0-6) 

Modern and Contemporary Chinese Literature 
ลักษณะเด่น เค้าโครงเรื่อง ผลงานของนักประพันธ์โดยคัดสรรจากผลงาน

ของนักประพันธ์วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ส าคัญ 
Characteristics, plots, and styles of selected Contemporary and 

Modern Chinese Literature 
 

121103021 ปกิณกะคดีจีน         3(2-2-5) 
Chinese Miscellany Case 

ปกิณกะที่มีชื่อเสียงของจีน เพ่ือให้สามารถฝึกวิเคราะห์ จับใจความส าคัญ
และสรุปแนวความคิดจากเรื่องท่ีอ่านได้  

Famous contemporary Chinese to get the main idea and 
summarize from stories 
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121103022 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ        3(2-2-5) 
Chinese  for Secretarial Work 

ภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสาร เช่น
บันทึกข้อความ โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิคและส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 

Chinese  for secretarial work, focus on using language to 
communicate; text notes, phone contacts within and outside the 
organization, and technical words for secretarial work 

 
121103023 วรรณคดีจีนโบราณ         3(3-0-6) 

Ancient Chinese Literature 
วรรณคดีจีนโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึงก่อนราชวงศ์ชิ ง การอ่านและ

วิเคราะห์บทคัดสรรจากวรรณคดีท่ีส าคัญในแต่ละสมัย 
Chinese literature from the beginning to Qing dynasty; reading 

and analysis of excerpts form masterpieces of each period 
 
121103024 การเขียนรายงานภาษาจีน        3(2-2-5) 

Chinese Report Writing 
การเขียนรายงานภาษาจีนจากการค้นคว้า การตีความหมายการก าหนด

หัวข้อเรื่อง วางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า การเรียบเรียงเนื้อความ 
การใช้ถ้อยค าตามความเหมาะสม  

Writing academic report in the report topic, designing report 
structure, collecting data from reading, writing the content, index and 
reference 

 
121104025 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ      3(2-2-5)
  Chinese Teaching as a Foreign Language 

หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่
วิธีการสอนทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน และการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกสอนภาษาจีน 

Chinese teaching principles and techniques as a foreign 
language, focusing on the basic Chinese teaching skills,  grammar and 
making lesson plans and practice in teaching Chinese as a foreign 
language 
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121104026 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน    1(0-2-1) 
Chinese Speaking Standard Examination  

ศัพท์ วลี ส านวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง และ
การพูด เพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานการพูดภาษาจีน 

Chinese vocabulary, phrase, technical words and sentence 
structure, practice of listening and speaking for Chinese speaking 
standard examination 

 
121104027 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese for Standard Examination  
ศัพท์ วลี ส านวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การ

อ่าน และการเขียน เพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน 
Chinese vocabulary, phrase, technical words and sentence 

structure, practice of listening, reading, and writing for Chinese 
standard examinatio 

 
                     3) วิชาโท                                   15    หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
121081001 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5)
  Listening and Speaking for Communication  

การออกเสียงภาษาอังกฤษ การเชื่อมเสียงและการเน้นเสียง การออกเสียง
สูง-ต ่า ส านวนการพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การอนุมาน
ความหมาย จากสิ่งที่ฟัง การให้และรับข้อมูล การบรรยายสิ่งของ การร้องขอและ
การอนุญาต การสื่อสารทางโทรศัพท์การถาม -บอกทิศทาง และการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ 

English pronunciation; linking sound and stress; intonation; 
daily spoken expression; listening for main ideas; inferring from 
listening sources; giving and receiving information; describing objects; 
making request and permission; telephoning; asking and giving 
directions; speaking in various situations 
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121082002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
  English Grammar  

ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร ประเภทของค า ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา 
ค าคุณศัพท์คากริยาวิเศษณ์ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน กาลต่างๆ ปัจจุบันกาล 
อดีตกาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก กรรมวาจก 

English grammar in use; parts of speech: noun, pronoun, verb, 
adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection; tenses: 
present time, past time and future time; voices: active and passive 
voices 

 
121082003 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม                 3(2-2-5)
  English for Hotel  

ศัพท์ส านวน บทสนทนาที่ใช้ในแวดวงธุรกิจการโรงแรม การจัดการปัญหา
ค าร้องเรียน การใช้ภาษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

Vocabularies, expressions and conversations in hotel business; 
dealing with complaints; practice on English for work 

 
121083004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                3(2-2-5)
  English for Business Communication 

บทสนทนาภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะน า
ตัว การแนะน าบริษัท การรับโทรศัพท์การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และสินค้า การ 
น าเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพ่ือติดต่อทาง
ธุรกิจ อ่านบทความสั้นทางธุรกิจ และค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 

English conversation in business communication on various 
topics: self-introduction, company introductions, telephoning, 
description of the company and its products, effective presentations;  
conversation dialogue of travel arrangements and transaction, reading 
short passage in business; business terms 
 

121084005 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว                3(2-2-5)
  English for Tourism  

ศัพท์ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่
ส าคัญ วัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

Vocabularies, expressions and conversations concerning 
tourism; information on tourist attractions; Thai culture; practice on 
English for working 
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                2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ               ไม่น้อยกว่า         8  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
121104028 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ                         3(3-0-6) 

เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน   
Preparation for Professional Experience in Chinese 
and Preparation of Cooperative Education in Chinese 

การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิงทฤษฎีก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการจริงที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

Prepare learners in theory before participating in workplace  
                     in which learners are interested 
 
121104029 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                  5(450) 

Professional Experience in Chinese 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 121104028 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 
Pre-requisite: 121104028 Preparation for Professional Experience in  
Chinese and Preparation of Cooperative Education in Chinese 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่
มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิ เทศก์ และผู้บริหารกิจการ โดย
จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

Professional experiences using Chinese language in Chinese 
authorities establishments, under supervision of  mentor and faculty 
supervisor, providing orientation, and  post-internship seminar 

 
121104030 สหกิจศึกษาภาษาจีน                    6(600) 

Cooperation Education in Chinese 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 121104028 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 
Pre-requisite: 121104028 Preparation for Professional Experience in  
Chinese and Preparation of Cooperative Education in Chinese 

งานด้านภาษาจีนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า  16 
สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ เสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งเป็น
งานเฉพาะด้านภาษาจีน โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษา
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ตลอดหลักสูตร เพื่อปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตลอดการฝึกงานต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 

Professional internship in Chinese in public and private sectors 
at least 16 weeks, students take full responsibility and work as 
employee in the organization, they must have specific jobs with regard 
to Chinese and must apply abilities and knowledge studied 
throughout the course in order to operate and address problems 
effectively, students are required to record their daily work 

 
                3. หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นีบหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.นายภากร นพฤทธ์ิ 
   อาจารย์ 
 

Litt.D. (Literary and 
Art Theory) 
 
M.A. (Literature & 
Arts)  
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

Sichuan 
University of 
China, ประเทศจีน  
ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2559 
 

 
2554 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 

2. นายวรากร แซ่พุ่น 
    อาจารย ์
 

M.A. (Literature & 
Arts) 
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 2 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน 
มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

3. นางสาววรทา รุ่งบานจิต    
   อาจารย ์
 

MTCSOL (Teaching 
Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน    
 
มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏยะลา 

2554 
 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 

4. นางสาววรนาถ แซ่เซ่น    
   อาจารย ์
 

M.A.(Contemporary 
& Modern Chinese 
Literature)  
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ1 

QuanZhou 
University of 
China, ประเทศจีน    
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาววราลี รุ่งบานจติ    
   อาจารย ์
    

MTCSOL (Teaching 
Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน   
 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2554 
 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นายภากร นพฤทธ์ิ 
   อาจารย์ 
    

Litt.D. (Literary and 
Art Theory) 
 
M.A. (Literature & 
Arts)  
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

Sichuan 
University of 
China, ประเทศจีน 
ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2559 
 

 
2554 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 

2. นายวรากร แซ่พุ่น 
    อาจารย ์
     

M.A. (Literature & 
Arts) 
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 2 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน 
มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

3. นางสาววรทา รุ่งบานจิต    
   อาจารย ์
    

MTCSOL (Teaching 
Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน    
 
มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏยะลา 

2554 
 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 

4. นางสาววรนาถ แซ่เซ่น    
   อาจารย ์
    
 

M.A.(Contemporary 
& Modern Chinese 
Literature)  
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ1 

QuanZhou 
University of 
China, ประเทศจีน    
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2554 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาววราลี รุ่งบานจติ    
   อาจารย ์
    

MTCSOL (Teaching 
Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ChongQing 
University of 
China, ประเทศจีน 
 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏยะลา 

2554 
 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
           ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและสหกิจศึกษาภาษาจีน ซึ่งจะจัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้ได้
ตามความสนใจของตนเอง 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ   
                  ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
         4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน                     
                  ประกอบการได้ 
   4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา 
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที ่4  

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
          จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดในการท าวิจัย  
 ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

1. มีทักษะการใช้ภาษาจีน 1. อบรมการสอบวัดระดับ
 ความรู้ภาษาจีน 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 โดยอบรมให้ความรู้แก่
 นักศึกษา 

1. มีการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาจีน 

2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
 กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
    ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2   
    รายวิชา 
2. จัดรายวิชาเฉพาะด้าน วิชา 
    โท 5 รายวชิา 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

โดยการอบรมอย่างน้อย    
1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม  
   กิจกรรม 

3. มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
    ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2   
    รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

โดยการอบรมอย่างน้อย     
1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม  
   กิจกรรม 

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี   
   สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1  
รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
โดยการอบรมอย่างน้อย    
1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม  
    กิจกรรม 

5. มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ 1. มอบหมายให้นักศึกษา 
   รวมกลุ่ม 
2. ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึง  

การมีจิตอาสาอย่างน้อย     
1 ครั้ง  ตลอดหลักสูตร 

1. ประเมินผลจากผลงาน 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม  
    กิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ

เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนร่วมกัน  เช่น  การเข้า
ห้องเรยีน การส่งงาน และการ
อยู่ร่วมกันในหมู่คณะตลอดจน
การแต่งกายตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของความ 
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน 
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

 4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม 
     ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ     
เข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ 
ได้รับมอบหมายให้ตรง 
เวลา การแต่งกายตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน หรือ
สร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเอง
โดยไม่แอบอ้างหรือ
ลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
และการให้ความร่วมมือใน 
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  
หรือจิตส านึกสาธารณะ  
เช่น การจัดเตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์การสอนใน
ห้องเรียน  การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ   
พัดลม ฯลฯ 

5) ประเมินจากกิจกรรม/ 
โครงการ 

6) ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและ 
     ความภูมิใจในความเป็น 
     ไทย 
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 2.1.2  ด้านความรู้  
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับหลักและทฤษฎีที่ 
   เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง 
   เป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
   ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ 
   ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง 
   เหมาะสม 

 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลาก 
หลายโดยให้ความรู้ด้าน 

    หลักการ/ทฤษฎี และเน้น 
การปฏิบัติ ตลอดจนการ 

    ประยุกต์ในสถานการณ์  
ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า 
   หาความรู้ด้วยตนเอง และ 
   น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
   เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  
   สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน 
   แสดงความคิดเห็นใน 
   ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้น 
   เรียนโดยใช้หลักการและ  
   ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จาก 
    สถานการณ์จริงโดยการ 

เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ  
    หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ 

ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า 
โครงการ 

 

1) ประเมินจากการท าแบบฝึก 
   หัด การสอบ การท ารายงาน 
   และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 
   คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น 
   เรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอ 
    ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด 
    กิจกรรมเสริมในหลักสูตร 

ต่าง ๆ  
 

 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
        

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน 

ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา 
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะ 

    สม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและ 
การแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคล 
และกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป  

2) ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้าง 

1) ประเมินจากผลงานที่ 
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า  
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม 
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3) มีความสามารถในการ 
   ประเมินความรู้ความ  
   สามารถของตนเองและ 
   ก าหนด เป้าหมายในการ 
   พัฒนาตนเองได้ 

น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัต ิ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

 
 

   ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ 
   รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ 

กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ 
โดยใช้การสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ 
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนว 
    คิดสร้างสรรค์ 
 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ 
   ผู้กล้าคิด กล้าแสดงออกใน 
   สิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับ 
   ตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
   อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้า 
   ที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี  
   และสามารถเป็นที่พ่ึงของ 
   ตนเองและสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง 
     เสริมให้เกิดบรรยากาศการท างาน 
     เป็นกลุ่ม 
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
   นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน 
   ชั้นเรียน 
3) ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4) ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่ม ี
    ประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ 
     ท างานกลุ่ม การน าเสนอ 
     งานตามกลุ่มที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก 

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกัน 
     ของนักศึกษาในห้องเรียน 
     ในการร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม  
     ของ โครงการ 

 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ 
   สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 
   เหมาะสม 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การ 
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ 
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
และบุคคลอ่ืน 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้ 

1) ประเมินจากการน าเสนอ   
   ความคิด การรายงาน 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
    การเรียนการสอนที่จัด 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลการท ารายงานและ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

   คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบ 
   รวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ 
   การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ 
   เรียนรู้ ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การ 
   ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และน า 
   เสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

  กิจกรรมในห้องเรียน 
 

 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีวินัย และตรงต่อเวลา 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีจิตอาสา และจิตบริการ 
4) เคารพในระเบียบและ   

กฎเกณฑ์ขององค์กรและ    
สังคม 
 

1) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่าง ที ่
ดีของผู้สอน สอดแทรก คุณธรรม  
จริยธรรมในการสอน 

2 ) สอน โดย ใช้ ก รณี ศึ กษ าแล ะ
 อภิปรายร่วมกัน 
3) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร โดย  

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อ     
เวลา การแต่งกายท่ีเป็นไปตาม  
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มี 
ความรับผิดชอบ และมีความ  
ซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรือ 
ลอกข้อมูลหรือผลงานของผู้อื่น 

1) ก าหนดคะแนนการเข้าชั้น
 เรียนและการส่งงาน 
2) สังเกตการแสดงพฤติกรรม
 ระหว่างผู้เรียนร่วมกัน 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบ 
    ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากปริมาณการ      
     กระท าทุจริตในการส่งผล 
     งานและการสอบ 

 
 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ศึกษา 

2) สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่ศึกษาได้ 

3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้หรือบู รณ าการได้อย่ าง
เหมาะสม 

1)  การบรรยายภายในชั้นเรียนและ
 การถาม-ตอบ 
2)  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท า
 รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
3)  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอน
 ตั้งค าถามตามระบบการสอน
 ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ                                 
4) การศึกษานอกสถานที่และท า 

1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ 
 โดยการสอบย่อย และให้
 คะแนน 
2)  ทดสอบโดยการสอบ
 ข้อเขียนกลางภาคและ
 ปลายภาค 
3)  ประเมินผลจากการท างาน
 ที่ได้รับมอบหมายและ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
   
 

    รายงาน 
5) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 
 

    รายงาน 
4)  ประเมินจากรายงานที่ให้
 ค้นคว้า 
5)  สังเกตการณ์ แสดงความ
 คิดเห็นในชั้นเรียนและ
 ท างานกลุ่ม         

 
 2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถวิเคราะห์และ
 สังเคราะห์องค์ความรู้อย่าง  
     เป็นระบบ   
2)  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ
 แก้ไขปัญหาได้ 
3)  มีความคิดริเริ่มในการใช้ 

ภาษาเพ่ือพัฒนาและ   
สร้างสรรค์ผลงาน 
 

1)  อภิปรายกลุ่ม 
2)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
 ตนเอง 
3)  เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิด 

 ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจาก 
 เนื้อหาในชั้นเรียน 
 

1)  ประเมินผลจากผลงานที่
 มอบหมายให้ท า 
2)  การสอบข้อเขียน 
3)  การเขียนรายงาน    
 

 
 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
 เป็นอย่างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
 ได้รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับ
 สถานการณ์และวัฒนธรรม
 องค์กร 
 

      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย เน้ นกระบวนการกลุ่ ม  โดย
มอบหมายงานการค้นคว้าหรือการ
อภิปรายเป็นกลุ่ม  หรือมีการร่วม
อภิ ป ราย ในลั กษณ ะการ เสวน า
ประเด็นปัญหาหรือความรู้ 

1)  สังเกตพฤติกรรม การร่วม
 กิจกรรมการอภิปราย 
2)  ประเมินท างานภายในกลุ่ม 
3)  ให้นักศึกษาประเมินเพ่ือน
 ร่วมกลุ่มกิจกรรม 
4)  ประเมินจากแบบทดสอบ
 และผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถใช้ภาษาจีนหรือ 
    ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
2)  สามารถใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศในการเก็บข้อมูล 
 และการน าเสนอ 
3)  สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น 

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลาก 
หลายท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบ 

    ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) มอบหมายงานรายกลุ่มโดยใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) บูรณาการการใช้เครื่องมือที่หลาก 
    หลายในทุกรายวิชาที่สามารถท า
 ได้ 
3)  ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้า
 ด้วยตนเองในรูปแบบผสมผสาน 

1)  ประเมินจากผลงานของ
 กลุ่มและผลงานของผู้เรียน
 ในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้
 ท างาน 
 2) ประเมินการน าเสนอผลงาน
 ทั้งด้านการใช้ภาษา ความ
 น่าสนใจและการใช้สื่อ
 เทคโนโลยี 
 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
                รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
    ท้องถิน่ 

3.1.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง 
     เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด 
    เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
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     3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ 
                         ตนเองและสังคมได ้
      3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
                      สารสนเทศ  
   (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
    น าเสนอข้อมูล 

  



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

151001001    ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
151001003    ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
151001005    ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006    การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
151001007    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
                   เรียนรู้ 

                  

151001008    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
151001009    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
151001013    ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001004    การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                   ภาษาไทย 

                  

151001010    การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
151001011    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
151001012    ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001016    อยู่ดี กินดี มีสุข                   
151001017    วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
151001014    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
151001015    เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
151001018    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
151001019    การบริหารร่างกาย                   
151001020    การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001022    ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
151001023    ความงดงามแห่งตน                   
151001024    ก้าวสู่โลกกว้าง                   
151001025    ความจริงของชีวิต                   
151001026    การพัฒนาตน                   
151001027    สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028    ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029    พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
151001030    ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
151001031    สังคมภิวัตน์                   

 

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001032    ครูแห่งแผ่นดิน                   
151001033    วิถีไทย วิถีถิ่น                   
151001034    ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
151001035    วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
  (1) มีวินัย และตรงต่อเวลา 
  (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (3) มีจิตอาสา และจิตบริการ 
  (4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม    

3.2.2  ความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ศึกษา 
  (2) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ศึกษาได้ 
  (3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการได้อย่างเหมาะสม 
 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ   
      (2) มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
  (3) มีความคิดริเริ่มในการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน 
 3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
3.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  (1) สามารถใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล และการน าเสนอ 
 (3) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (4) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

121101001  ภาษาจีนระดับต้น   O O O  O O O O   O O  O O O 
121101002  การฟังและการพูดภาษาจีน 1   O O O O O  O  O  O O  O O O 
121101003  การฟังและการพูดภาษาจีน 2  O O O O O  O O  O  O  O O O 
121101004  การเขียนภาษาจีน 1  O  O O  O  O O O  O O O  O 
121101005  การเขียนภาษาจีน 2  O  O O  O O O  O  O O  O O 
121101006  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  O O O  O O  O O O  O  O O O 
121101007  การอ่านภาษาจีน 1  O O O  O O O O  O  O O O  O 
121102008  การอ่านภาษาจีน 2  O O O O  O  O O  O O O O  O  
121101009  ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน O O O  O O   O O  O O O  O O 
121102010  ภาษาจีนระดับกลาง   O O O O O  O O  O  O  O O O 
121102011  หลักภาษาจีน  O O O O  O  O  O O  O O  O O 
121102012  วัฒนธรรมจีน  O  O O O  O O  O O  O   O 
121103017  ภาษาจีนระดับสูง   O O O  O O O O  O  O O  O O 

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

321103018  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและ 
                 การท่องเที่ยว 

O O  O O O  O O  O    O O O 

321103019  ภาษาจีนเพ่ือการแปลและ  
                 งานล่าม  

O O  O  O O O  O  O   O  O 

121102013  ภาษาจีนธุรกิจ  O O O   O O O O   O O  O O  
121102014  ภาษาจีนในสื่อมวลชน O O O   O O  O O  O O O O  O 
121102015  ศิลปะการเขียนพู่กันจีน  O O O O O  O O  O  O O O O O 
121102016  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน O O O  O O   O  O O  O   O O 
121103020  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และ 
                 ร่วมสมัย  O O O  O O O O  O  O O  O O 

121103021  ปกิณกะคดีจีน O O O  O O   O O O  O O O  O 
121103022  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ O O  O  O O O  O O  O O O  O 

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

121103023  วรรณคดีจีนโบราณ  O O O O  O  O O O  O O O  O 
121103024  การเขียนรายงานภาษาจีน  O O O  O  O O  O  O O  O O 
121104025  การสอนภาษาจีนในฐานะ  
                 ภาษาต่างประเทศ  O O O  O  O O  O  O O  O  

121104026  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัด 
                 ระดับความสามารถด้าน 
                 การพูดภาษาจีน 

O O O  O O  O  O 
 

O  O  O O O 

121104027  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัด 
                 ระดับความรู้ภาษาจีน 

O  O O O O  O  O O  O  O O O 

121081001  การฟังและการพูดเพ่ือการ   
                 สื่อสาร  O O O O O  O  O  O O  O O O 

121082002  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  O O O O  O  O  O O  O O  O O 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

121082003 ภาษาอังกฤษส าหรับการ 
                โรงแรม 

O O  O O O  O O  O  O  O O O 

121083004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
                ทางธุรกิจ 

O O  O  O O O O   O O  O O  

121084005 ภาษาอังกฤษส าหรับการ 
                ท่องเที่ยว 

O O  O O O  O O  O  O  O O O 

121104028  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                 วิชาชีพภาษาจีนและ         
                 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 

 O O   O  O O    O    O 

121104029  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                 ภาษาจีน                  

121104030  สหกิจศึกษาภาษาจีน                  
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
   ราชภฏัยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา
รายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้  

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 2.1.1.1 อาจารย์ประจ าวิชาสุ่มสัมภาษณ์ สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาเพื่อตรวจ

   สอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1.1.2 อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบ 

 ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  
 2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

 2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง
   เหมาะสมของข้อสอบ 

 2.1.2.2 ตั้ งคณ ะกรรมการในหลักสู ตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม             
  การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน  วิธีการให้
  คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยสอบถาม

ความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย   นอกจากนั้นประเมินจากต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต   และประเมิน
จากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 34 
ดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ

เรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่
น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

5. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม  
     ความรับผิดชอบ  การสร้างผลงานวิชาการ การท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  
1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
     มาตรฐานความเป็นครูหลักสูตรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง       

        1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ส่งเสริมการท าวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ 
     การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส  
 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

1) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งเสริม 
ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

                 2) การพัฒนาด้านการวิจัย ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ใหม่เพ่ือ
 พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วย

เกณฑ์การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหาร
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุม เพ่ือก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม มีติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพจิารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม   
ทั้งจ านวนและคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิต
จะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

3.1  หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือแสดง
ความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  

3.2  หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะ
ขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้  

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน
ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท า
หน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมี

นโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของ   
อาจาร์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ

ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

5.1 หลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบ

หลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะที่มี
กระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) และแสดงถึงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบ
วงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน 
     หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
          หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียน   

การสอนดังนี้ 
6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
  2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
   จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

6.2  การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีห้องเรียน ศูนย์สื่อการเรียนการสอน และ

ส านักวิทยบริการ ซึ่งมีพ้ืนที่และทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

   6.3.1 สถานที่  
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 หอ้ง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
3 ห้องประชุมสัมมนา 

ห้องประชุมบราแง    ขนาดจุ  120  คน 
ห้องประชุมติงเซียง   ขนาดจุ  200  คน 
ห้องประชุมเซอรา    ขนาดจุ  420  คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

4 ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ  200  คน 
ห้องประชุมนานัส     ขนาดจุ  200  คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ  400  คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน  
   1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ (Printer) 3 เครื่อง 
3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง 
4 หนังสือภาษา วรรณกรรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดประมาณ    300 เล่ม 
5 สื่อการสอนวีดิทัศน์ ฮั่นจื้อกง     15 ชุด 
6 เครื่องเสียงภาคสนาม    2 เครื่อง 
7 โปรเจกเตอร์    2 เครื่อง 

             
   2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
2 ห้องเรียนมาตรฐาน 20 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
4 ห้องประชุมสัมนา 3 ห้อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 
       6.3.3.1  เอกสารและต ารา  

     1) หนังสือ 
     1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
     1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 

                         รวม          7,083 ชื่อเรื่อง 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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     2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
     2.1 ภาษาไทย            จ านวน   174 ชื่อเรื่อง 
     2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

                         รวม   174 ชื่อเรื่อง 
     3) วารสาร/นิตยาสาร 
     3.1 ภาษาไทย            จ านวน   230 ชื่อเรื่อง 
     3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

                         รวม           230 ชื่อเรื่อง 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 

                     ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
   1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-ปัจจุบัน 
       2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
  อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
  ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
  การสอน การท ากิจกรรมใน
  ห้องเรียน 
2. จัด เตรียมห้ องปฏิ บั ติ การ
  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
  ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
  การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.  จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
  ต น เอ ง เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า
  สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
  ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
4.  จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
  หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
  เพ่ือการเรียนรู้ 

1.  ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
 อุ ป ก รณ์ ที่ จ า เป็ น ป ระจ า
 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
 จากอาจารย์และนักศึกษา 
2.  จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
 ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
 การใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
 ดิจิทัล 
3.  ผลส ารวจความพึงพอใจของ
 นักศึกษาต่อการให้บริการ
 ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
 การฝึกปฏิบัติ 

 

http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
     ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ 
     ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
 มาตรฐานสาขา/ สาขาวชิา 

X X X X X 

3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
     ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
      มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน
 ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
 มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

5  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  
     มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุปีการศึกษา 

X X X X X 

6   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐาน 
      ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
      อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแตล่ะปี 
      การศึกษา 

X X X X X 

7   มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
      การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
     ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
     ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
 หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  
     ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่า 
     ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

   
X X 

12  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5)  มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จ านวน 2 ครั้ง คือ            
       ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค   
 1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ 

 สอนของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
        การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
 4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
       (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรบัปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
  (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
           (มคอ.7) 
  (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง 
           ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย    :  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
   สาขาวิชาภาษาจีน  
ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in 
   Chinese  

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย    :  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
   สาขาวิชาภาษาจีน  
ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in 
   Chinese     

  
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย    : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน) 
ช่ือย่อ : ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese) 
ช่ือย่อ            : B.A. (Chinese) 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย     :  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาจีน) 
ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts(Chinese) 
ช่ือย่อ :  B.A. (Chinese)      

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบุคลากรให้มีองค์
ความรู้คู่ทักษะ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถ
สร้างความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
   เก่งภาษาจีน รู้ภาษาอังกฤษ จิตเปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ า
วิชาการและวิชาชีพ  
 

ปรับปรุง 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน       
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้
 4.1  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏระเบียบของ
องค์กร สังคมและประเทศชาติ 
 4.2  มีความรู้  ความเข้ าใจในการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
 4.3  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาและ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 4.4  มีความรับผิดชอบ สามารถท างานและปรับตัว
ให้เข้ากับผู้อื่นได้ 
 4.5  มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน       
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้
 4.1  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏระเบียบของ
องค์กร สังคมและประเทศชาติ 
 4.2  มีความรู้  ความเข้ าใจในการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
 4.3  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาและ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 4.4  มีความรับผิดชอบ สามารถท างานและปรับตัว
ให้เข้ากับผู้อื่นได้ 
 4.5  มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค     

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค     
 
 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต  

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่     30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี                  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า           94 หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    87 หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะด้านบังคับ    54 หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต     
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     
                                              7   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่     30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต            ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก           ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   ไมน่้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า           84 หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า  76 หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะด้านบังคับ    49 หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
         วิชาโท                                   15 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ     
                                 ไม่น้อยกว่า      8  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 
 

8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 
                                      12   หน่วยกิต          
1.1 บังคับเรียน             10    หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและพัฒนา     
             การเรียนรู ้        2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา       
             การเรียนรู ้        2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1     2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 
 
1.2  เลือกเรียน                             2    หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ 
             การเขียน  2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3 
 

8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 
                                      15   หน่วยกิต          
1.1 วิชาบังคับ             12    หน่วยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร           3(3-0-6) 
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     
                                                        3(3-0-6) 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา          3(3-0-6) 
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                     
                                                        3(3-0-6) 
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู ้          2(1-2-3) 
151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
 
1.2  เลือกเรียน                            3     หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                การเขียนภาษาไทย   3(3-0-6)   
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
                ภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)  
 
 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับรหัส
วิชา 
5. เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4)                                                                                                   
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2(1-2-3)                              
2100118 ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                   2(2-0-4)                   
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์      2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต       2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                        2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
                                                  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                       87  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ   54  หน่วยกิต 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1         3(2-2-5) 
2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน1   3(2-2-5) 
2110103 การเขียนภาษาจีน 1             3(2-2-5) 
2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง       3(2-2-5) 
2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2         3(2-2-5)                   
2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน2   3(2-2-5) 
2110107 การเขียนภาษาจีน 2             3(2-2-5)              
2110108 การอ่านภาษาจีน 1              3(2-2-5) 
2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน   3(3-0-6) 
2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 1         3(2-2-5) 
2110211 การฟังและการพูดภาษาจีน3   3(2-2-5)   
2110212 การอ่านภาษาจีน 2         3(2-2-5)  
2110213 หลักภาษาจีน        3(3-0-6) 

2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                 3  หน่วยกิต 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                     3(3-0-6) 
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต  
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 
                                                       3(3-0-6)                                     
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน             
                                                       3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)                   
151001019 การบริหารร่างกาย       1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                       2(1-2-3) 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น  
                                                       3(3-0-6) 
151001022 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย       3(3-0-6) 
151001023 ความงดงามแห่งตน       3(3-0-6) 
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง       2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต                3(3-0-6) 
151001026 การพัฒนาตน                      2(2-0-4) 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต              3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3) 
 
3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                3  หน่วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 
2) วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต  
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม              3(3-0-6)  
151001031 สังคมภิวัตน์   3(3-0-6)  
 
4. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ           3  หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์                             3  หน่วยกิต 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน        3(3-0-6) 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3  หน่วยกิต 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น           3(3-0-6) 
3) คณะวิทยาการจัดการ                     3  หน่วยกิต 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์        3(3-0-6) 
4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
                                                  3  หน่วยกิต 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น        3(3-0-6) 
 
 
 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับรหัส
วิชา 
5. เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2         3(2-2-5) 
2110215 วัฒนธรรมจีน        3(3-0-6) 
2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1              3(2-2-5) 
2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2         3(2-2-5) 
2110328 การเขียนรายงานภาษาจีน      3(2-2-5) 
 
วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า       33   หน่วยกิต  
2110216 ภาษาจีนธุรกิจ 1                 3(2-2-5) 
2110217 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
2110218 ภาษาจีนในสื่อมวลชน       3(2-2-5) 
2110219 ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน     3(2-2-5) 
2110220 โปรแกรมประยุกตภ์าษาจีน    3(2-2-5)  
2110322 การพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 
2110323 วรรณกรรมจีนสมัยใหมแ่ละร่วมสมยั 
      3(3-0-6) 
2110324 ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น            3(2-2-5) 
2110325 ภาษาจีนธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
2110326 ภาษาจีนถิ่น                       3(2-2-5) 
2110329 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
2110330 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม        3(2-2-5) 
2110331 ปกิณกะคดีจีน  3(2-2-5)  
2110332 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ    3(2-2-5) 
2110333 บทอ่านภาษาจีนคัดสรรทางสังคมศาสตร ์
  3(2-2-5)  
2110434 วรรณคดีจีนโบราณ              3(3-0-6) 
2110435 ภาษาจีนเพื่อการสอบวดัระดับความรู ้                      
             ภาษาจีน  3(2-2-5) 
2110436 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                  3(2-2-5) 
2110437 ส านวนและสภุาษิตจีน           3(3-0-6) 
2110438 ปรัชญาจีน                         3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   84  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                       61  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ   49  หน่วยกิต 
121101001 ภาษาจีนระดับต้น   3(2-2-5) 
121101002 การฟังและการพูดภาษาจีน1   3(2-2-5) 
121101003 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
121101004 การเขยีนภาษาจีน 1             3(2-2-5) 
121101005 การเขียนภาษาจีน 2             3(2-2-5)              
121101006 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง       3(2-2-5) 
121101007 การอ่านภาษาจีน 1              3(2-2-5) 
121102008 การอ่านภาษาจีน 2         3(2-2-5)  
121101009 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน   3(3-0-6) 
121102010 ภาษาจีนระดับกลาง          3(2-2-5) 
121102011 หลักภาษาจีน        3(3-0-6) 
121102012 วัฒนธรรมจีน        3(3-0-6) 
121103017 ภาษาจีนระดับสูง               3(2-2-5) 
321103018 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 
                และการท่องเทีย่ว       5(3-4-8) 
321103019 ภาษาจีนเพื่อการแปลและงานล่าม 
       5(3-4-8) 
 
วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า       12   หน่วยกิต  
121102013 ภาษาจีนธุรกิจ                    3(2-2-5) 
121102014 ภาษาจีนในสื่อมวลชน       3(2-2-5) 
121102015 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน     3(2-2-5) 
121102016 การพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 
121103020 วรรณกรรมจีนสมยัใหม่และร่วมสมัย 
      3(3-0-6) 
121103021 ปกิณกะคดีจีน  3(2-2-5)  
121103022 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ    3(2-2-5) 
121103023 วรรณคดีจีนโบราณ              3(3-0-6) 
121103024 การเขียนรายงานภาษาจีน       3(2-2-5) 
121104025 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษา   
                ต่างประเทศ                        3(2-2-5) 
121104026 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ              
                 ความสามารถด้านการพูดภาษาจีน 
       1(0-2-1) 
121104027 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู ้                      
                ภาษาจีน  3(2-2-5) 
 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับรหัส
วิชา 
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วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า                         
  7     หน่วยกิต 
2110439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
             ภาษาจีนหรือเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน
    2(180 ช่ัวโมง)  
2110440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  
   5(450 ช่ัวโมง) 
2110441 สหกิจศึกษาภาษาจีน            6(600 ช่ัวโมง) 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้

วิชาโท                                       15   หน่วยกิต  
121081001  การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร 
    3(2-2-5) 
121082002  ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
121082003  ภาษาอังกฤษส าหรบัการโรงแรม   
                                                        3(2-2-5) 
121083004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
    3(2-2-5) 
121084005  ภาษาอังกฤษส าหรบัการท่องเที่ยว 
         3(2-2-5) 
 
วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า                         
  8     หน่วยกิต 
121104028 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน
      3(3-0-6) 
121104029 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพภาษาจีน 
       5(450) 
121104030 สหกิจศึกษาภาษาจนี             6(600) 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับหน่วย
กิต 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
             ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมื อในการสื่ อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน ชีวิต 
ประจ าวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
              Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
                Thai for Communication 
                ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เค รื่ อ งมื อ ใน ก า รสื่ อ ส า ร  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใช้ ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแ ล ะ แ น วท างก า รแ ก้ ไข ก า ร ใ ช้ ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
                Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 

 
 
1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai   society 

information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 

151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
                                                      3(3-0-6)
    Language, Thought, and  
                 Communication 
                 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟังและการ
อ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการ
เขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การ
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 
    Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas 
for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 

151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา             3(3-0-6)
    English for Fun               
                  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถาม
ข้อมูลเบื้ องต้น  การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรู้สึก การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
   Englis usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

151001006  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 
                                                   3(3-0-6) 
                 English Usage for Social Network              
                  การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย
ในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบกระทู้ เป็น
ภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การ

วิชาใหม 
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 แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการ

ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
   Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
                Technology and Media Literacy 
                 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การ
เข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการ
ผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
   Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

วิชาใหม่ 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                       
  2(1-2-3)         
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
              หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
  Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  individual 
and groups and criticizing for improvement,  
practice of plot writing,  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in 
a certain writing and practice in criticizing  
  

151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                 ภาษาไทย                         3(3-0-6)                          
                 Development of Thai Speaking  
                 and Writing Skills 
                  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน
โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการ
สื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
    Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation and 
writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 
 
 
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับรหัส
วิชา 
5. ปรับชื่อ
วิชา
ภาษาอังกฤ
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2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้              2(1-2-3)               
 English   for Communication 
              and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                Development of English 
communication skills; listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such 
as greeting, leave-taking, self- introduction  and 
others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking 
on the telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative  

151001007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้              2(1-2-3)               
   English   for Communication 
                and Learning Development 
                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งก ารฟั ง พู ด  อ่ าน  เขี ยน   ใน ชีวิตป ระจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                Development of English 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self- 
introduction  and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools 
and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative  
 

ปรับรหสั
วิชา 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
               การ ใช้ ภ าษ าม ล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
            Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 
 
 

151001012  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
     Melayu for Communication 
                  การใช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
              Melayu useage for communication 
in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
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2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  
             Melayu for Communication and 
 Learning Development 
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลาย ูด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสยีงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายเูพือ่การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน าการตดิต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่
ไม่ซับซ้อน 
              Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
             Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate 
social etiquette 

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
                                                      2(1-2-3) 
    English for Communication 1 
                 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
               Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary 
and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking 
countries including appropriate social etiquette 

ปรับรหสั
วิชา 
 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 

151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   
                                                     3(3-0-6) 
                 Thai for Careers 
                 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่ อน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
            Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as 
well as presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting through 
process of academic research effectively and be 
able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
 

น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่ อน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
               Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading and 
writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life 
and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research 
effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and 
daily life 

2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                2(2-0-4) 
               Principles of Reading and   
               Writing Thai Words     
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
ค าที่มักเขียนหรืออา่นผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค า
ไทยให้ถูกต้อง 
               Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 

ปรับออก 
 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอั งกฤษอย่ างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการพู ดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 

151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร    
                 ภาษาอังกฤษ 
  3(3-0-6)
    English Communication Skills  
     Development 
    การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
    Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับช่ือ
วิชา 
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and reading skills in English , practice of 
speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading 
for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites  

non-complicated sentence reading and writing 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                   2(1-2-3) 
             English for Reading and Writing  
             Development 
              พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ านจั บ ใจความ งานห ลากห ลายส าขาได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
              Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling in 
an application form, writing a report, etc. 

 
 

 
    
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
              Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
           Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence 
patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 

151001012  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
                 Melayu for Communication 
                 การใช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
             Melayu useage for communication 
in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับช่ือ
วิชา 
 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
             Chinese for Communication   
              ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 

151001011  ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
                Chinese for Communication   
                 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
    Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers  

 
 
 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
              อักษรภาษ าอาหรับ  หลั กการสร้ างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
              Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native speakers
  

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

 

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
              การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  และการ
ประกอบอาชีพ 
              Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily life 
and future career 

151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                                      2(1-2-3) 
                 English for Communication 2 
                  การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 
                Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily life 
and future career 

ปรับรหสั
วิชา 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
                 Well-being 
                 ก า ร ใ ช้ วิ ท ย าศ าส ต ร์ เท ค โน โล ยี ใน
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่ งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ 
ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
                 Science and technology use in 
daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and 
nutrition, dietetics, nutrition information reading, 
basic drug information, Thai herbs, herbs with 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข             2(1-2-3)     
           Happiness Study 
              ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
          Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic, self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4)     
           Aesthetics Approach                     
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  
ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
          Philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, perception of 
beauty through pictures, sounds, movements, 
and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, 
and methods in creating and applying to real 
life situations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 

151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ 
                                                3(3-0-6)     
              Information Technology for 
               Presentation 
           ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทค โน โลยี
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น  การวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศใน

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
 
 
 

รูปแบบต่าง ๆ 
             Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                2(1-2-3)     
           Information For Life Long  
            Learning 
        ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
          Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

 

 
 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

151001019  การบริหารร่างกาย              1(0-2-2) 
              Body Exercise 
           หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ 
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 
            Principles of body management, 
skill practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise 
selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

วิชาใหม่ 

 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 

151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                  
                                                     3(3-0-6) 
              King’s Philosophy for Local  
                 Development 
           ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
 เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ศ าส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า ใน ก า ร 
พัฒนาท้องถิ่น 
             King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

151001022  ชี้ชอ่งทางดี ชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6)         
                Introduction of Ethics and Wealth 
          การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบ
ธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การ
บัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการ
สื่อสาร  
            Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living 
and getting along well with people, promoting 
ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, 
investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, 
marketing and communication 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 

151001023  ความงดงามแห่งตน             3(3-0-6)         
                 Beauty of Life 
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  และ
ทักษะการใช้ชีวิต 
             Introductions to human relation, 
self-understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles 
of oral presentation in front of meeting, status 

วิชาใหม่ 



88 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, 
living skills 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง                   2(1-2-3) 
                 Step to the World 
           การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การ
สัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพื่อการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การ
ท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
             Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in 
tone of speaking, vocabularies and expressions 
for work practice and 

วิชาใหม่ 

2100118  ความจริงของชีวิต           2(2-0-4) 
              Truth of Life 
       ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมป
จจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยาง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจรงิและความหมายของชีวิตที่
ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
           Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, 
moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and 

151001025  ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
                 Truth of Life 
          ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับ โลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลก
ทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลก
ทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
              Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and 
society, different worldview perception, 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
disadvantages analyzing of worldviews in order 
to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful 
life and society 

advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 

2100119   การพัฒนาตน   2(2-0-4)
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
            Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 

151001026  การพัฒนาตน   2(2-0-4)
    Self Development 
    หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
               Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 

ปรับรหสั
วิชา 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่ านขั้ น ตอนการเรี ยน รู้ เ ชิ งคุณ ค่ าจ ากการร าลึ ก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

151001027  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)                
    Aesthetics for Life 
    ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคดิ
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่ านขั้ น ตอนการเรี ยน รู้ เชิ งคุณ ค่ าจ ากการร าลึ ก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
    Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
 

2150101  สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี  วัฒนธรรม 

151001031  สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 
    Socialization 
                  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
    Relationships between human 
beings and environments in Thai society; ASEAN 
and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and 
environments concerning community; concepts 
of sufficiency economy philosophy; utilizing 
appropriate technology for living in local 
community   

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

ปรับออก 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public    
              Conscious Mind 
              ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การ
พัฒ น าทั กษะความสั มพั น ธ์ ระห ว่ างบุ ค คล  การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
             Meanings and importance of life skill 
including important elements of globalization, 
thinking skills, decision making, creative 
thinking, positive thinking, analytical thinking 
and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, 
self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful 
coexistence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

 



91 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ     3(3-0-6) 
                 Multiculture  and Peace   
                  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
ความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย 
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์
สิทธิ 
                  Meanings, significance and types  
of culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems 
and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and 
responsibility towards multiculture society, 
living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

วิชาใหม่ 

2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต        2(1-2-3) 
             Skills for Life   
              ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ก าร สื่ อ ส าร  ก า รตั ด สิ น ใจ แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
               Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional 
and stress management; activities for stress 
relief 

151001030  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม     3(3-0-6) 
                 Life Skill for Society   
                  ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  
การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าใน
ตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society 
learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับช่ือ
วิชา  

 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 

151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น                   3(3-0-6)                           
                Thai and Local Ways 
                 พื้ น ฐานวัฒนธรรมกับวิถี ชี วิต ชุมชน
ชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ -
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่ง
กาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถี ชีวิต 
ประเพณี และความเช่ือ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้   วิถี ชีวิตของผู้คนใน

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
 ชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรใน

ชุมชนท้องถิ่น 
                  Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , 
dress, local textiles and language; traditions 
and belief, created things from southern-border 
folk wisdom, people lifestyle in southern 
border, case studies of learning resores in local 
community 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3)                          
             Life and Thai Culture 
              เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
            Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development 
for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3)                          
                Life and Thai Culture 
                 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง
จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
                Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, human 
nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  

ปรับรหสั
วิชา 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3)    
  Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life   

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)    
     Mathematics in Daily Life 
    หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ 
บัญ ชี รับ -จ่ าย  ภ าษี  แ ละสถิ ติ เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
    Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
 
 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                          
                2(1-2-3)  
 Science for the Quality of     
          Life Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 

 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
health promotion for life quality development   
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
    2(1-2-3) 
  Information Technology in  
  Daily Life 
  ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 
 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
    3(3-0-6) 
    Information Technology in  
    Daily Life 
    ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
   Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน   2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า งๆ  ข อ งม นุ ษ ย์  พั น ธุ ก ร รม  ส าร เค มี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  การใช้ประโยชน์จากจุลิ นทรีย์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; 
human organ systems, heredity; chemical using 
in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage  

151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                                     3(3-0-6)     2(1-2-3)  
    Science in Daily Life 
    พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่ างๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า งๆ  ขอ งม นุ ษ ย์  พั น ธุ ก ร รม  ส าร เค มี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
    Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; 
human organ systems, heredity; chemical using 
in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
  Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต            
                                                      2(1-2-3) 
    Sports for Quality of Life  
                 Development 
     กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน า

ป รั บ รหั ส
วิชา 
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การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
 Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; principles 
and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 

ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬา
และการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
    Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; principles 
and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต  
2110101  ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5)     
 Basic Chinese 1  
 ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี 
และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
 Mandarin phonological system, 
vocabularies, phrases and basic dialogues in 
diary life: mastery at least 300 words 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า         84  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  49  หน่วยกิต 
121101001  ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5)     
    Basic Chinese   
    ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี ประโยค 
และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้
ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 ตัวอักษร 
    Mandarin phonological system, 
vocabularies, phrases, sentences and basic 
dialogues in diary life: mastery at least 5 00 
words 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110102  การฟังและการพูดภาษาจีน 1    3(2-2-5) 
  Chinese Listening and  
 Speaking 1 

          ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาจีนให้ชัดเจน
และถูกต้อง  
            Practice in listening and speaking skills 
in daily life, emphasis on clear and correct 
pronunciation 

121101002  การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
     Chinese Listening and  
    Speaking 1 

             ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาจีนให้ชัดเจน
และถูกต้อง  
               Practice in listening and speaking 
skills in daily life, emphasis on clear and correct 
pronunciation 

1.ปรับรหัส
วิชา 
2.  ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110103  การเขียนภาษาจีน 1  3(2-2-5)
 Chinese Writing 1 
 ประวิติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน รู้วิธี
พื้นฐานในการเขียนตัวอักษรจีนต่างๆที่ถูกวิธี โครงสร้าง
ของตัวอักษรจีน แม่หมวดอักษรจีนและการค้นหา
พจนานุกรมจีน อักษรจีนประเภทต่างๆรวมถึงโครงสร้าง
ค า โครงสร้างประโยคและการแต่งประโยคเบื้องต้น 
  History of Chinese characters, writing 
basic Chinese characters properly, structure of 
Chinese characters, using Chinese characters 

121101004  การเขียนภาษาจีน 1  3(2-2-5)
    Chinese Writing 1 
    ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน 
วิธีการเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน   การเขียนเรียบเรียงค า
ให้เป็นประโยคในภาษาจีน ฝึกการเขียนภาษาจีนใน
รูปแบบต่างๆ  
     History and origin of Chinese 
characters, writing basic Chinese characters, 
composing words into sentences in Chinese, 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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and Chinese dictionary search, Chinese 
character types, including structure and make 
sentences 

practices in writing  Chinese in various formats 
 
 

2110104  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  3(2-2-5)
 Sound System of Chinese 
 ระบบเสียงภาษาจีน   ฝึกการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ฝึกการออกเสียงภาษาจีน
ที่ เป็ นปัญ หาส าห รับคน ไทย รวมทั้ งฝึ กอ่ านและ           
ฝึกเขียนสัทอักษรจีน 
 Sound system and phonology of 
Mandarin; pronunciation drills of consonants, 
vowels and tones; emphasis on problem sound 
for Thai students of Chinese; pronunciation of 
Chinese phonemes; reading and transcribing 
phonetic symbols 
 

121101006  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  3(2-2-5)
    Sound System of Chinese 
    ระบบเสียงภาษาจีน  ฝึกการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ฝึกการออกเสียงภาษาจีน
ที่ เป็ นปัญ หาส าห รับคน ไทย  รวมทั้ งฝึ กอ่ านและ           
ฝึกเขียนสัทอักษรจีน 
    Sound system and phonology of 
Mandarin; pronunciation drills of consonants, 
vowels and tones; emphasis on problem sound 
for Thai students of Chinese; pronunciation of 
Chinese phonemes; reading and transcribing 
phonetic symbols 

ปรับรหสั
วิชา 

2110105  ภาษาจีนระดับต้น 2   3(2-2-5)        3(2-2-5) 
   Basic Chinese 2  
           วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110101    
               ภาษาจีนระดับต้น 1 
 Pre-requisite: 2110101Basic Chinese 1 
 ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 1 ศึกษาศัพท ์
วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ค า 
 Continuation of Basic Chinese 1; 
Chinese vocabularies, phrases and complex 
sentence structures, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills:  mastery at 
least 300 words 

 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2110106  การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)  
 Chinese Listening and Speaking 2 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110102    
   การฟังและการพูดภาษาจีน 1 

 Pre-requisite: 2110102 Chinese 
 Listening and Speaking 1   
 ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดย
สามารถฟังและจับใจความส าคัญจากบทสนทนา และพูด
ตามหัวข้อท่ีก าหนดได้ 
  Continuation of Chinese Listening 
and Speaking 1; Practice higher level of 
listening and speaking skills, listening to and 
grasping main ideas of dialogues, speaking on 
defined topics 

121101003  การฟังและการพูดภาษาจีน 2   
                                                     3(2-2-5)  

    Chinese Listening and Speaking 2 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 121101002  
      การฟังและการพดูภาษาจีน 1 

    Pre-requisite: 121101002 Chinese 
    Listening and Speaking 1   
    ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 
โดยสามารถฟังและจับใจความส าคญัจากบทสนทนา และ
พูดตามหัวข้อท่ีก าหนดได้ 
    Continuation of Chinese Listening 
and Speaking 1; Practice higher level of listening 
and speaking skills, listening to and grasping 
main ideas of dialogues, speaking on defined 

ปรับรหสั
วิชา 
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topics 

2110107  การเขียนภาษาจนี 2  3(2-2-5)
 Chinese Writing 2 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 2110103   
 การเขียนภาษาจีน 1 
 Pre-requisite : 2110103 Chinese 
 Writing 1   
 ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 ฝึกเขียน
ข้อความที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงข้อความหรือ
บทความตามประเพณีนิยม  เช่น  จดหมายลาป่วย 
จดหมายส่วนตัว บัตรเชิญ   บัตรอวยพร บทความหรือ
เรื่องสั้นภาษาจีน เพื่อฝึกน าค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว 
แสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและ
ประเพณีนิยม 
 Continuation of Chinese Writing 1; 
Practice of writing text used in everyday life as 
well as messages or articles by conventional 
mail, siick leave, personal correspondence, 
invitations, greeting cards writing articles or 
stories the Chinese, to practice the vocabulary 
that can be learned, the purpose of their 
correct age and tradition 

121101005  การเขียนภาษาจีน 2  3(2-2-5)
    Chinese Writing 2 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 121101004  
    การเขียนภาษาจีน 1 
    Pre-requisite : 121101004 Chinese 
    Writing 1   
    ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 การ
เขียนข้อความและบทความที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใน
การท างาน ฝึกน าค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว เขียนตาม
ความประสงค์ของตนได้อย่างถูกต้อง  
    Continuation of Chinese Writing 1; 
writing used in everyday life as well as in 
workplace, practices in purposeful writing 
correctly 
 
 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110108  การอ่านภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
 Chinese Reading 1 
 ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น 
บทความ เรียงความ นิทาน เป็นต้น โดยจับใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ 
 Practice of reading a different types 
of shorts writing texts; articles, essays, tales, 
reading for main ideas 

121101007  การอ่านภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
    Chinese Reading 1 
    การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ 
เช่น บทความสั้น นิทานเรียงความ เป็นต้น โดยจับ
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
    Reading a different types of shorts 
writing texts; shorts articles, tales,  essays, 
reading for main ideas 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110109  ภูมิหลังทางสังคมของชาวจนี 3(3-0-6) 
 Socio-cultural Backgrounds of 
 Chinese  

 ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ด้ าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร     การปกครองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 General about China, a preliminary 
study of Chinese geography, history, 
demography, governmental system, economy, 
science and technology 

121101009  ภูมิหลังทางสังคมของชาวจนี 3(3-0-6) 
   Socio-cultural Backgrounds of 
   Chinese  

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร     การปกครองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  General information about China, a 
preliminary study of Chinese geography, history, 
demography, government system, economy, 
science and technology 
 
 
 
 

ปรับรหสั
วิชา 
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2110210  ภาษาจีนระดับกลาง 1   3(2-2-5) 
   Intermediate Chinese 1         3(2-2-5)  Intermediate Chinese 1  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110105   
               ภาษาจีนระดับต้น 2 
               Pre-requisite: 2110105Basic Chinese 2 
 ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 2 ศึกษา
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 500 ค า  
 Continuation of Basic Chinese 2; 
study of more complex sentence structures, 
Development of listening, speaking, reading and 
writing skills: mastery at least 500 words   

121102010  ภาษาจีนระดบักลาง    3(2-2-5) 
      Intermediate Chinese         3(2-2-5)  Intermediate Chinese 1  
    ประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนเพิ่มขึ้น
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร 
    More complex sentence 
structures, development of listening, speaking, 
reading and writing skills: mastery at least 800 
words 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110211  การฟังและการพูดภาษาจีน 3  3(2-2-5)
 Chinese Listening and Speaking  3 
 วิ ช าที่ ต้ อ งส อบ ผ่ าน ก่ อ น  ：2110106 
 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  

 Pre-requisite : 2110106 Chinese 
 Listening and Speaking 2 

  ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 2 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางจากสื่อท่ีน ามา
สอน สามารถจับใจความส าคญั สรุปและเล่าเรื่องได้ 
              Continuation of Chinese Listening and  
Speaking 2; Practice in listening and speaking 
skills from materials presented in class, to grasp 
main ideas, to summary and to narrate on what 
is listen to 

 
 

 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 

 

ปรับออก 

2110212  การอ่านภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
 Chinese Reading 2 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110108   
 การอ่านภาษาจีน 1  
 Pre-requisite : 2110108 Chinese 
 Reading 1 
 ต่อเนื่องจากการอ่านภาษาจีน 1 ฝึกการอ่าน
ข้อความประเภทต่างๆที่ยากขึ้น    โดยสามารถจับ
ใจความส าคัญ ตีความและถ่ายทอดจากเรื่องที่อ่านได้ 
 Continuation of Chinese Reading 1; 
Practice of reading more difficult types of 
written texts, grasping main ideas, interpreting 
and to express what is read to 

121102008  การอ่านภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
    Chinese Reading 2 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 121101007 
    การอ่านภาษาจีน 1  
    Pre-requisite : 121101007 Chinese 
    Reading 1 
    ต่อเนื่องจากการอ่านภาษาจีน 1 การอ่าน
ข้อความประเภทต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น โดยสามารถจับ
ใจความส าคัญ ตีความและถ่ายทอดจากเรื่องที่อ่านได้ 
    Continuation of Chinese Reading 1; 
Reading more complex types of written texts, 
grasping main ideas, interpreting and to express 
what is read to 
 
 
 
 
 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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2110213  หลักภาษาจนี 3(3-0-6)
 Chinese Grammar 
 ลักษณ ะและโครงสร้ างหลักภาษาจีน 
วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค า ตลอดทั้งโครงสร้างค า วลี 
และประโยคที่ถูกต้อง 
 Characteristics and structure of the 
Chinese grammar, analysis functions and parts 
of words, as well as the correct words, phrases 
and sentence structure 

121102011  หลักภาษาจีน 3(3-0-6)
   Chinese Grammar 
   ลักษณะและโครงสร้างหลักภาษาจีน 
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า ตลอดทั้งโครงสร้างค า 
วลี และประโยคที่ถูกต้อง 
   Characteristics and structure of 
Chinese grammar, analysis of functions and 
parts of words, as well as the correct words, 
phrases and sentence structure 

ปรับรหสั
วิชา 
 
 
 
 

2110214  ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 2  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110210  
               ภาษาจีนระดับกลาง 1 
               Pre-requisite: 2110210 Intermediate   
  Chinese 1    
 ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 ศึกษา
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500ค า  
                Continuation of Intermediate 
Chinese 1; study of more complex sentence 
structures, development of listening, speaking, 
reading and writing skills: mastery at least    500 
words  

 
 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

2110215  วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 Chinese Culture 
 ภูมิหลังของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ศิลปะ เทศกาล
ส าคัญต่างๆ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
 Chinese cultural background, 
tradition, morals, ethics, beliefs, arts, Chinese 
festivals and the lifestyle of Chinese people 

121102012  วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
   Chinese Culture 
   ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมจี น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม จริยธรรม เทศกาล
ส าคัญต่างๆ ความเช่ือ ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวจีน 
 General information about Chinese 
culture, tradition, morals, ethics, Chinese 
festivals, beliefs, arts and lifestyle of Chinese 
people 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110321  ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5)
 Advanced Chinese 1 

   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110214    
   ภาษาจีนระดับกลาง 2 

               Pre-requisite : 2110214 Intermediate 
 Chinese 2 
 ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 2 ยกระดับ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่สูงขึ้น เรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 700 ค า 

121103017  ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5)
    Advanced Chinese  
    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่
สูงขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1200 ตัวอักษร 
    Higher level of listening, speaking, 
reading and writing skills: mastery at least 1200 
words 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 Continuation of Intermediate Chinese 
2; Improve higher level of listening, speaking, 
reading and writing skills: mastery at least 700 
words  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ไม่ม ี
 

321103018  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและ 
                 การท่องเท่ียว                   5(3-4-8) 
    Chinese  for Hotel and Tourism 
                  ศัพท์ วลี ประโยค และบทสนทนาที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยเน้นการฟังและการพูด
ภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลและบริการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มารยาทและการวางตัวในการให้บริการ 
    Vocabularies, phrases and 
sentences in hotel and tourism business; 
Chinese listening and speaking for providing 
hotel information, service and tourism; 
etiquette and manners for offering service 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 

321103019  ภาษาจีนเพ่ือการแปลและงานล่าม          
                                                   5(3-4-8) 
                 Chinese Language for Translation  
                 and Interpretation    
                  หลักการและวิธีการแปล ตั้งแต่การแปล
ค าศัพท์ ประโยค ข้อความ บทสนทนา บทความ เอกสาร
ประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการแปลแบบล่ามทั้งการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีนและแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย 
   Principles and methods of 
translation from the translation of words, 
phrases, sentences, texts, conversations, articles 
and various types of documents, practice to 
increase translation and interpretation skills in 
real-life situation 

วิชาใหม่ 

2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5)
 Advanced Chinese 2 

   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110321  
   ภาษาจีนระดับสูง 1 
   Pre-requisite : 2110321 Advanced 
 Chinese 1 

 ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับสูง 1 ยกระดับ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่สูงยิ่งขึ้น เรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 700 ค า 
 Continuation of Advanced Chinese 1; 
Improve even higher level of listening, 
speaking, reading and writing skills: mastery at 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 
 

 

ปรับออก 
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least 700 words 
2110328  การเขียนรายงานภาษาจีน    3(2-2-5)
 Chinese report Writing 
 ฝึกการเขียนรายงานภาษาจีนจากการ
ค้นคว้าด้วยภาษาจีน การตีความหมายการก าหนดหัวข้อ
เรื่อง วางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า การ
เรียบเรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยค าตามความเหมาะสม  
 Practice writing academic report in 
Chinese from translating the report topic, 
designing report structure, collecting data from 
reading, writing the content, index and 
reference  

วิชาเฉพาะด้านเลือก         ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
121103024  การเขียนรายงานภาษาจีน    3(2-2-5)
   Chinese report Writing 
   การเขียนรายงานภาษาจีนจากการค้นคว้า 
การตีความหมายการก าหนดหัวข้อเรื่อง วางโครงเรื่อง วิธี
รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า การเรียบเรียงเนื้อความ 
การใช้ถ้อยค าตามความเหมาะสม  
  Writing academic report in the 
report topic, designing report structure, 
collecting data from reading, writing the 
content, index and reference 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110216  ภาษาจีนธุรกจิ 1               3(2-2-5)
 Chinese for Business 1 
 ศัพท์ รูปประโยค และบทสนทนาทางธุรกิจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกการเขียนเอกสารทางธุรกิจ 
รวมทั้งเรียนรู้มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ 
 Chinese vocabulary, sentence patters 
and Chinese business conversation, practice 
their skill in writing business letters, learn about 
Chinese business etiquette, business culture 
and manners  

121102013  ภาษาจีนธุรกิจ                3(2-2-5)
    Chinese for Business  
    ศัพท์ วลี  ส านวน และบทสนทนาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเรียนรู้มารยาทและ
วัฒนธรรมทางธุรกิจ 
    Chinese vocabulary, phrases 
technical words and Chinese business 
conversation, learn about Chinese business 
etiquette, culture and manners 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110217  การแปลภาษาจีนเบ้ืองต้น    3(2-2-5)
 Basic Chinese Translations 
 หลักการและวิธีการแปล ฝึกแปลภาษาไทย
ให้เป็นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การ
แปลประโยคจนถึ งการแปลข้อความ  บทสนทนา 
บทความ เอกสาร สุนทรพจน์และจดหมายประเภทต่างๆ 
 Basic principles translation, from 
Chinese into Thai and Thai into Chinese, 
Practice translating sentences, conversations, 
passages, document, speeches and letter types 
from Chinese to Thai and vice versa 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 

ปรับออก 

2110218  ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3(2-2-5)
 Chinese for Mass Media 
 ภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ฝึกการตีความจากการอ่านและฟัง การ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากข่าวทั่ วไปทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความ
ทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดยเน้นความเข้าใจศัพท์
ส านวนที่ใช้ในสื่อมวลชน 
 Chinese language for mass media; 
newspapers, radios, television, practice 
interpretation from reading and listening, 

121102014  ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3(2-2-5)
   Chinese for Mass Media 
   ภ า ษ า จี น ที่ ใ ช้ ใน สื่ อ ม ว ล ช น  เ ช่ น 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ข่าว โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ฝึก
การตีความจากการอ่านและฟัง การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น จากข่าวทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
บทความ เชิ งวิจารณ์  บทความทางการเมื อ ง บท
บรรณาธิการ โดยเน้นความเข้าใจศัพท์ส านวนที่ใช้ใน
สื่อมวลชน 
 Chinese language for mass media, 
newpapers, movies television news, social 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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separation of fact and comment in domestic 
news and foreign news on passages read; critical 
articles, political articles, editorials, emphasis 
understanding the terminology and expressions 
used in the mass media 

media, practice in interpretation from reading 
and listening,  separation of fact and comment 
in domestic and foreign news on passages 
reading; criticized articles, articles, political 
articles, editorials, emphasis on terminology 
understanding terminology and expressions 
used in mass media 

2110219  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน   3(2-2-5)
 Chinese Calligraphy 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนแบบต่างๆ 
หลักสุนทรียศาสตร์และรูปแบบต่างๆ ของศิลปะการเขียน
ตัวอักษรจีน ฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยอุปกรณ์เครื่อง
เขียนแบบดั้งเดิมของจีน 
 Basic knowledge of different types of 
Chinese characters; aesthetic principles and 
various styles of Chinese calligraphy; practice in 
writing Chinese characters with traditional 
Chinese writing implements 

121102015  ศิลปะการเขียนพู่กันจนี  3(2-2-5)
    Chinese Calligraphy 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนแบบ
ต่างๆ หลักสุนทรียศาสตร์และรูปแบบต่างๆ ของศิลปะ
การเขียนตัวอักษรจีน ฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วย
อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของจีน 
   Basic knowledge of different types 
of Chinese characters; aesthetic principles and 
various styles of Chinese calligraphy, practice in 
writing Chinese characters with traditional 
Chinese writing implements 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 

2110220  โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน  3(2-2-5)
 Chinese Computer Applications 
 ศั พ ท์ ภ าษ าจี น ด้ าน ค อม พิ ว เต อร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า การติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 Chinese terms and vocabulary 
concerning computer and information 
technology, basic knowledge of Chinese 
computer system; use of Chinese application 
software for working, as well as 
communications and data searching on internet 

 
 
 

 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2110322 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน   3(2-2-5) 
 Chinese for Public Speaking 
 ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่ ชุมชน เน้น
การใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพและกลวิธีการพูด เช่น 
การอธิบาย การกล่าวรายงาน การสรุป การแสดงความ
คิด เห็ น  การพู ดจู งใจ การพู ด โน้มน้ าว การพู ด ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 Practice skills in Chinese public 
speaking, emphasis using language, creating a 
personality and rhetorical strategies; 
explanation, report, inference, expression of 
ideas, use of verbal and nonverbal languages 
for persuasive purpose, speaking in different 

121102016  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน   3(2-2-5) 
   Chinese for Public Speaking 
   ทักษะการพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน เน้นการ
ใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพและกลวิธีการพูด เช่น การ
อธิบาย การกล่าวรายงาน การสรุป การแสดงความ
คิด เห็ น  การพู ดจู งใจ การพู ด โน้มน้ าว การพู ด ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
   Chinese public speaking, emphasis 
using language, creating a personality and 
rhetorical strategies; explanation, report, 
inference, expression of ideas, use of verbal and 
nonverbal languages for persuasive purpose, 
speaking in different situations 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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situations 
2110323  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  
  3(3-0-6) 
 Modern and Contemporary 
 Chinese Literature 
 ลักษณะเด่น เค้าโครงเรื่อง ผลงานของนัก
ประพันธ์ โดยคัดสรรจากผลงานของนักประพันธ์
วรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ส าคัญ 

              Characteristics, plots, and styles of 
selected Contemporary and Modern Chinese 
Literature 

121103020  วรรณกรรมจีนสมยัใหม่และร่วมสมัย 
  3(3-0-6) 
    Modern and Contemporary       
                Chinese Literature 
    ลักษณะเด่น เค้าโครงเรื่อง ผลงานของนัก
ประพันธ์โดยคัดสรรจากผลงานของนักประพันธ์
วรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ส าคัญ 
    Characteristics, plots, and styles of 
selected Contemporary and Modern Chinese 
Literature  

ปรับรหสั
วิชา 

2110324  ล่ามภาษาจนีเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 Basic Chinese Interpretation 
 ค าศัพท์และส านวนต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
หน้าท่ีล่ามทั่วไป ฝกึทักษะการแปลแบบล่ามทั้งการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีนและแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย 
 Vocabulary and expression necessary 
for interpreters, practice of interpreting skills 
both Thai to Chinese and vice versa 

 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2110325  ภาษาจีนธุรกจิ 2 3(2-2-5)
 Chinese for Business 2 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110216 
 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
 Pre-requisite : 2110216 Chinese for 
 Business 2 
 ต่อเนื่องจากภาษาจีนธุรกิจ 1 ศัพท์ ส านวน 
บทสนทนาที่ ใช้ในวงการธุรกิจต่างๆที่กว้างขวางขึ้น 
มุ่งเน้นการพูดและการเขียน เช่น การธนาคาร โครงการ
ทางด้านธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุน เงินทุน สินค้า
อุปโภคและบริโภค และศึกษาอิทธิพลในด้านต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
 Continuation of Chinese for Business 
1; Chinese vocabulary, phrase and Chinese 
language dialogue used in business circles and 
wider, emphasis speaking and reading; banking, 
business project, promoting investment, finance 
and consumer good,  study impact on various 
aspects affecting the business 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
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2110326  ภาษาจีนถิ่น 3(2-2-5)
 Chinese Dialects 
 ภาษาจีนถิ่นที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชาวจีน
ในประเทศไทย เช่น ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง 
เน้นความสามารถในด้านการฟังและการพูด 
 Major Chinese dialects, Chou Zhou 
and Cantonese widely by overseas Chinese 
people in Thailand, emphasis on listening and 
speaking proficiency 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2110329 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
 Chinese for Tourism 
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ค าศัพท์เฉพาะ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนใน
การท่องเที่ยว                                       
 Practice Chinese language for 
tourism; Chinese vocabulary, recommended 
tourist attractions in Thailand and foreign 
country; practice in simulating situations 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ปรับออก 

2110330  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5)
 Chinese for Hotel 
 ศัพท์ บทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ฝึก
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลและบริการต่างๆ
ของโรงแรม ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในการโรงแรม  
 Chinese vocabulary for the hotel 
business dialogue, practice Chinese 
communication skills for information hotel 
services in simulating situations 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 

ปรับออก 

2110331  ปกิณกะคดีจนี 3(2-2-5)
 Chinese Miscellany Case 
 ปกิณกะที่มีช่ือเสียงของจีน เพื่อให้สามารถ
ฝึกวิเคราะห์ จับใจความส าคัญและสรุปแนวความคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้  
 Famous contemporary Chinese to 
get the main idea and summarize from stories 

121103021  ปกิณกะคดีจีน 3(2-2-5)
    Chinese Miscellany Case 
    ปกิณกะที่มีชื่อเสียงของจีน เพื่อให้สามารถ
ฝึกวิเคราะห์ จับใจความส าคัญและสรุปแนวความคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้  
    Famous contemporary Chinese to 
get the main idea and summarize from stories 

ปรับรหสั
วิชา 

2110332  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ  3(2-2-5) 
 Chinese for Secretarial Work 
 ภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้
ภาษาในการติดต่อ สื่อสาร เช่นบันทึกข้อความ โทรศัพท์
ที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิคและส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 
 Chinese for secretarial work, focus on 
using language to communicate; text notes, 
phone contacts within and outside the 

121103022  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร   3(2-2-5) 
    Chinese for Secretarial Work 
    ภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้
ภาษาในการติดต่อ สื่อสาร เช่นบันทึกข้อความ โทรศัพท์
ที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิคและส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 
    Chinese  for secretarial work, focus 
on using language to communicate; text notes, 

ปรับรหสั
วิชา 
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organization, study  technical words for 
secretarial work 

phone contacts within and outside the 
organization, and technical words for secretarial 
work 

2110333  บทอ่านภาษาจีนคัดสรรทางสังคมศาสตร์ 
   3(2-2-5)
 Chinese Selected Readings in 
 Social Science 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนปัจจุบัน 
การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
จากบทคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 
 Analysis current situation of China, 
connecting international relations in Asia from 
selective reading passages in social science 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 

ปรับออก 

2110434  วรรณคดีจีนโบราณ    3(3-0-6) 
 Ancient Chinese Literature 
 วรรณคดีจีนโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึงก่อน
ราชวงศ์ ชิง การอ่านและวิเคราะห์บทคัดสรรค์จาก
วรรณคดีที่ส าคัญในแต่ละสมัย 
 Chinese literature from the beginning 
to Qing dynasty; reading and analysis of 
excerpts from masterpieces of each period 
 

121103023  วรรณคดีจีนโบราณ    3(3-0-6) 
    Ancient Chinese Literature 
    วรรณคดีจีนโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึง
ก่อนราชวงศ์ชิง การอ่านและวิเคราะห์บทคัดสรรค์จาก
วรรณคดีที่ส าคัญในแต่ละสมัย 
    Chinese literature from the 
beginning to Qing dynasty; reading and analysis 
of excerpts from masterpieces of each period 

ปรับรหสั
วิชา 

2110435  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้         
             ภาษาจีน 3(2-2-5)           
             Chinese for Standard Examination 
 ศัพท์  ส าน วน  และโครงสร้ างป ระโยค
ภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การทดสอบข้อสอบมาตราฐานภาษาจีน 
 Chinese vocabulary, phrase and 
sentence structure, practice of listening, reading 
for Chinese standard examination  
 

121104027  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้         
                ภาษาจีน                          3(2-2-5)           
                Chinese for Standard  
                 Examination 
    ศัพท์  ส านวน และโครงสร้างประโยค
ภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน 
    Chinese vocabulary, phrase and 
sentence structure, practice of listening, reading, 
and writing for Chinese standard examination 

ปรับรหสั
วิชา 
 

 
 
 
 
 

121104026  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความ 
                 สามารถด้านการพูดภาษาจีน                         
                                                     1(0-2-1)           
                Chinese Speaking Standard  
                 Examination  
    ศัพท์  ส านวน และโครงสร้างประโยค
ภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การทดสอบข้อสอบมาตรฐานการพูดภาษาจีน 
    Chinese vocabulary, phrase, 
technical words and sentence structure, 
practice of listening and speaking for Chinese 

วิชาใหม่ 
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speaking standard examination 

2110436  การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่าง 
              ประเทศ 3(2-2-5)
 Chinese Teaching as a Foreign 
 Language 
 หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะ
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการสอนออกเสียง 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยกรณ์ภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน และการจัดท าแผนการสอนภาษาจีน และ
ฝึกสาธิตการสอน 
 Chinese teaching principles and 
techniques as a foreign language, focusing on 
the basic of pronunciation, listening, speaking, 
reading, writing,  grammar and making lesson 
plans and practice teaching demonstration 

121104025  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่าง 
                 ประเทศ 3(2-2-5)
    Chinese Teaching as a Foreign 
    Language 
    หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะ
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการสอนทักษะ
ภาษาจีนเบื้องต้น ไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน และ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกสอนภาษาจีน 
    Chinese teaching principles and 
techniques as a foreign language, focusing on 
the basic Chinese teaching skills,  grammar and 
making lesson plans and practice in teaching 
Chinese as a foreign language 

ปรับรหสั
วิชา 

2110437  ส านวนและสภุาษิตจีน   3(3-0-6)
 Chinese Idioms and Proverbs 
 ส านวนสุภาษิตที่มีความถี่ในการการใช้สูง 
ส านวนและสุภาษิตที่มีช่ือเสียงของจีน เน้นคติธรรมและ
ปรัชญาชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวน
และสุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 High-frequency Chinese idioms used 
in well-known Chinese stories, focusing on 
didactical and philosophy of life to improve 
ability on using idioms known properly 
 

 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2110438  ปรัชญาจีน 3(3-0-6)
 Chinese Philosophy 
 ปรัชญา แนวคิดและค าสอนของนักปรัชญา
จีน เช่น ขงจื๊อ เล่าจื๊อ เม่งจื๊อ เหมาเจ๋อตง เป็นต้น ที่มี
อิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 
 Philosophy, concept and teaching of 
Chinese philosophers Confucius, Laozi, 
Mencius, MaoZedong, influencing present-day 
Chinese society 

 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

วิชาโท                                        15  หน่วยกิต 
121081001 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร  
                                  3(2-2-5) 
                Listening and Speaking for  
                Communication 
  การออกเสียงภาษาอังกฤษ การเช่ือมเสียง
และการเน้นเสียง การออกเสียงสูง-ต ่า ส านวนการพูดใน
ชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การอนุมาน
ความหมาย จากสิ่ งที่ฟั ง การให้และรับข้อมูล  การ

 
วิชาใหม่ 
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บรรยายสิ่งของ การร้องขอและการอนุญาต การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์การถาม -บอกทิศทาง และการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ 
   English pronunciation; linking sound 
and stress; intonation; daily spoken expression; 
listening for main ideas; inferring from listening 
sources; giving and receiving information; 
describing objects; making request and 
permission; telephoning; asking and giving 
directions; speaking in various situations 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 

121082002  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
    Classical Chinese   
    ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร ประเภทของค า 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์คากริยา
วิเศษณ์ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน กาลต่างๆ ปัจจุบัน
กาล อดีตกาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก กรรมวาจก 
    English grammar in use; parts of 
speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, 
preposition, conjunction, interjection; tenses: 
present time, past time and future time; voices: 
active and passive voices 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 

ไม่ม ี

121082003  ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม                      
       3(2-2-5) 
    English for Hotel 
    ศัพท์ส านวน บทสนทนาที่ใช้ในแวดวง
ธุรกิจการโรงแรม การจัดการปัญหาค าร้องเรียน การใช้
ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    Vocabularies, expressions and 
conversations in hotel business; dealing with 
complaints; practice on English for work 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 

121083004  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                   
                                                    3(2-2-5)                 
                 English for Business  
                 Communication 
    บทสนทนาภาษาอังกฤษในการสื่อสารทาง
ธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะน าตัว การแนะน าบริษัท 
การรับโทรศัพท์การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และสินค้า 
การน าเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การสนทนา
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจ อ่านบทความ
สั้นทางธุรกิจ และค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
    English conversation in business 
communication on various topics: self-
introduction, company introductions, 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
telephoning, description of the company and its 
products, effective presentations; conversation 
dialogue of travel arrangements and 
transaction, reading short passage in business; 
business terms 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 

121084005  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียว
                                       3(2-2-5) 

    English for Tourism 
   ศัพท์ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับแวดวง
ธุรกิจการท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ส าคัญ วัฒนธรรมไทย 
การใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   Vocabularies, expressions and 
conversations concerning tourism; information 
on tourist attractions; Thai culture; practice on 
English for working 

วิชาใหม่ 

2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน                       
                                   2(180ชั่วโมง) 

   Preparation for Professional      
   Experience in Chinese and   
 Preparation of Cooperative 
 Education in Chinese 

 การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิง
ทฤษฎีก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการจริงที่ผู้เรียนมีความสนใจ 
 Prepare to learner in theory before 
go to professional experiences in the 
establishment that learner interested 

121104028  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                 ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษา 
                 ภาษาจีน                                                                   
                                                     3(3-0-6) 

     Preparation for Professional      
     Experience in Chinese and   
   Preparation of Cooperative      
     Education in Chinese 

   การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิง
ทฤษฎีก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการจริงที่ผู้เรียนมีความสนใจ 
  Prepare learners in theory before 
participating in workplace in which learners are 
interested 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 

2110440  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
  5(450ชั่วโมง) 

   Full time Professional   
   Experience in Chinese 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนใน
หน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการ โดย
จัดให้มีการปฐมนิ เทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย 
วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 Professional experiences using 
Chinese language in Chinese authorities 
Establishments, under control of a teacher 
supervisors and entrepreneur. providing 
orientation before training, discussion, analysis 
and summarizy from professional experiences 

121104029  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
          5(450) 

      Professional Experience in     
      Chinese 
      วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 121104028    
      การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
      ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 
      Pre-requisite: 121104028   
      Preparation for Professional  
      Experience in Chinese and  
      Preparation of Cooperative  

                  Education in Chinese 
    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนใน
หน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้

1.ปรับรหสั
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2565) หมายเหตุ 
การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการ โดย
จัดให้มีการปฐมนิ เทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย 
วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   Professional experiences using 
Chinese language in Chinese authorities 
establishments, under supervision of  mentor 
and faculty supervisor, providing orientation, 
and  post-internship seminar 

2110441  สหกิจศกึษาภาษาจนี       6(600 ชั่วโมง) 
 Cooperation Education in Chinese 
 ฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบ
และปฏิ บั ติ หน้ าที่ เสมื อน เป็ นพนั กงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนด
หน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านภาษาจีน โดย
นักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพื่อปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานต้องท าบันทึกการ
ท างานประจ าวัน 
 Professional operation in Chinese in 
the public and private sectors at least 16 
weeks, student take full responsibility and work 
as employee in the organization, they must 
have specific jobs with regard to Chinese and 
must apply abilities and knowledge studied 
throughout the course in order to operate and 
address problems effectively, student are 
required to record their daily work 

121104030  สหกิจศึกษาภาษาจีน             6(600) 
   Cooperation Education in Chinese 
                วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 121104028  
                 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
                 ภาษาจีนและเตรยีมสหกิจศึกษาภาษาจีน 
                 Pre-requisite: 121104028    
                 Preparation for Professional  
                 Experience in Chinese and  
                 Preparation of Cooperative   
                 Education in Chinese 
   ฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบ
และปฏิบั ติ หน้ าที่ เสมื อน เป็ นพนั กงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนด
หน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านภาษาจีน โดย
นักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพื่อปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานต้องท าบันทึกการ
ท างานประจ าวัน 
   Professional internship in Chinese in 
public and private sectors at least 16 weeks, 
students take full responsibility and work as 
employee in the organization, they must have 
specific jobs with regard to Chinese and must 
apply abilities and knowledge studied 
throughout the course in order to operate and 
address problems effectively, students are 
required to record their daily work 

ปรับรหสั
วิชา 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 121101001 ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5) 
2 2110102 การฟังและการพูด

ภาษาจีน 1 
3(2-2-5) 121101002 การฟังและการ

พูดภาษาจีน 1 
3(2-2-5) 

3 2110103 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 121101004 การเขียน
ภาษาจีน 1 

3(2-2-5) 

4 2110104 ระบบเสียงภาษาจีน
กลาง  

3(2-2-5) 121101006 ระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง 

3(2-2-5) 

5 2110106 การฟังและการพูด
ภาษาจีน 2  

3(2-2-5) 121101003 การฟังและการ
พูดภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 

6 2110107 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 121101005 การเขียน
ภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 

7 2110108 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 121101007 การอ่านภาษาจีน 
1 

3(2-2-5) 

8 2110109 ภูมิหลังทางสังคม
ของชาวจีน 

3(3-0-6) 
 

121101009 ภูมิหลังทางสังคม
ของชาวจีน 

3(3-0-6) 

9 2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 

3(2-2-5) 121102010 ภาษาจีน
ระดับกลาง 

3(2-2-5) 

10 2110212 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 121102008 การอ่านภาษาจีน 
2 

3(2-2-5) 

11 2110213 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) 121102011 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) 
12 2110215 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 121102012 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
13 2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 121103017 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 
14 2110328 การเขียนรายงาน

ภาษาจีน  
3(2-2-5) 121103024 การเขียนรายงาน

ภาษาจีน 
3(2-2-5) 

15 2110216 ภาษาจีนธุรกิจ 1  3(2-2-5) 121102013 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
16 2110218 ภาษาจีนใน

สื่อมวลชน 
3(2-2-5) 121102014 ภาษาจีนใน

สื่อมวลชน 
3(2-2-5) 

17 2110219 ศิลปะการเขียน
ตัวอักษรจีน 

3(2-2-5) 121102015 ศิลปะการเขียน
พู่กันจีน 

3(2-2-5) 

18 2110322 การพูดภาษาจีนในที่
ชุมชน 

3(2-2-5) 121102016 การพูดภาษาจีน
ในที่ชุมชน 
 
 
 

3(2-2-5) 



111 
 

 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

19 2110323 วรรณกรรมจีน
สมัยใหม่และร่วม
สมัย 

3(3-0-6) 121103020 วรรณกรรมจีน
สมัยใหม่และร่วม
สมัย 

3(3-0-6) 

20 2110331 ปกิณกะคดีจีน 3(2-2-5) 121103021 ปกิณกะคดีจีน 3(2-2-5) 
21 2110332 ภาษาจีนเพ่ือการ

เลขานุการ 
3(2-2-5) 121103022 ภาษาจีนเพ่ือการ

เลขานุการ 
3(2-2-5) 

22 2110434 วรรณคดีจีนโบราณ 3(3-0-6) 121103023 วรรณคดีจีน
โบราณ 

3(3-0-6) 

23 2110435 ภาษาจีนเพ่ือการ
สอบวัดระดับความรู้         
ภาษาจีน 

3(2-2-5) 121104027 ภาษาจีนเพ่ือการ
สอบวัดระดับความรู้         
ภาษาจีน 

3(2-2-5) 

24 2110436 การสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

3(2-2-5) 121104025 การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2526/2564   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่9/2564  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาและรหัสชดุวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ตารางแสดงข้อเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ - สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ 
 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
 

หน้า 1 ข้อ 3 วิชาเอก 
ให้หลักสูตรช่วยกันดู อีกที ว่ า หลักสู ตรมี
วิชาเอกโทหรือไม่ เพราะในเล่มได้ระบุหมวด
วิชาโทวิชาภาษาอังกฤษ 

ปรับเป็น “เอก – โท”  
 

2 หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ความว่า “หลักสูตรมีความพร้อมในการ
เผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี” 

ปรับเป็น “หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2567” 

3 หน้า 2 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา  
ปรับการเขียนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลง
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของกลุ่ม
อาชีพ 

-กลุ่มอาชีพทางการศึกษา เช่น บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น    
-ก ลุ่ ม อ า ชี พ ง า น บ ริ ก า ร  เช่ น  พ นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ์  มัคคุ เทศก์  เจ้าหน้าที่ โรงแรม 
พนักงานบริษัท/สายการบิน พนักงานขาย เป็นต้น 
-กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักวิชาชีพใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจที่มีการใช้ภาษาจีน เป็นต้น 

4 หน้า 3 ข้อ 9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ความว่า “ประเทศจีน” 

ปรับเป็น “P.R. China” ทั้งหมด 

5 หน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ความว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้คู่
ทักษะ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถ
สร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ 

ปรับเป็น “เก่งภาษาจีน รู้ภาษาอังกฤษ จิตเปี่ยม
คุณธรรม เลิศล้ าวิชาการและวิชาชีพ” 

6 หน้า 31  ค าอธิบายรายวิชา การสนทนา
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ปรับค าอธิบายรายวิชา ความว่า “ศัพท์และ
ประโยค” 

ปรับเป็น “ศัพท ์วลีและประโยค” 

7 หน้า 31 ค าอธิบายรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการ
แปลและงานล่าม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา ความว่า “หลักการ
และวิธีการแปล ตั้ งแต่การแปลค าศัพท์ 

ปรับเป็น “หลักการและวิธีการแปล ตั้งแต่การแปล
ค าศั พท์  วลี  ป ระโยค  ข้ อความ  บทสนทนา 
บทความ และเอกสารประเภทต่าง ๆ ฝึกทักษะการ
แปลแบบล่ามท่ีใช้ในสถานที่จริง” 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ประโยค ข้อความ บทสนทนา บทความ 
เอกสารประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการแปลแบบ
ล่ามทั้งการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
และแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย” 

8 หน้า 31 ค าอธิบายรายวิชา ภาษาจีนระดับต้น 
ปรับค าอธิบายรายวิชา ความว่า “ฝึกทักษะ
การฟังและการพูดภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี 
และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานที่ ใช้ในชีวิต
ประจ า เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 ค า” 

ปรับเป็น “ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์  วลี 
ประโยค และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 
ตัวอักษร” 

9 หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชา การฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 ความว่า “ฝึกทักษะการฟังและพูด
ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน” 

ปรับเป็น “ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน” 

10 หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชา การเขียนภาษาจีน 
1 ความว่า “ประวัติและความเป็นมาของ
ตัวอักษรจีน รู้วิธีพ้ืนฐานในการเขียนตัวอักษร
จีนต่างๆ ที่ถูกวิธี โครงสร้างของตัวอักษรจีน 
แม่หมวดอักษรจีนและการค้นหาพจนานุกรม
จีน อักษรจีนประเภทต่างๆ รวมถึงโครงสร้าง
ค า โครงสร้างประโยคและการแต่งประโยค
เบื้องต้น” 

ปรับเป็น “ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน 
วิธีการเขียนตัวอักษรจีนพ้ืนฐาน การเขียนเรียบ
เรียงค าให้เป็นประโยคในภาษาจีน ฝึกการเขียน
ภาษาจีนในรูปแบบต่าง ๆ ” 

11 หน้ า 33  ค าอธิบายรายวิชา ระบบเสียง
ภ าษาจี น กลาง  ความว่ า  “ระบบ เสี ย ง
ภาษาจีน” 

ปรับเป็น “ระบบเสียงภาษาจีนกลาง” 

12 หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชา การฟังและการพูด
ภาษาจีน 2 ความว่า “ฝึกทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีนในระดับท่ีสูงขึ้น” 

ปรับเป็น “ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น” 

13 หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชา การเขียนภาษาจีน 
2  ค ว าม ว่ า  “ ฝึ ก เขี ย น ข้ อ ค ว าม ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ข้อความหรือบทความตาม
ประเพณีนิยม เช่น จดหมายลาป่วย จดหมาย
ส่วนตัว บัตรเชิญ บัตรอวยพร บทความหรือ
เรื่องสั้นภาษาจีน ฝึกการน าค าศัพท์ต่างๆ ที่
เรียนมาแล้ว แสดงความประสงค์ของตนเองได้
อย่างถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม” 

ปรับเป็น “การเขียนข้อความหรือบทความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในการท างาน ฝึกน าค าศัพท์ต่าง 
ๆ ที่เรียนมาแล้ว เขียนตามความประสงค์ของตนได้
อย่างถูกต้อง” 

14 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชา การอ่านภาษาจีน 
1 ความว่ า “ฝึ ก อ่านงาน เขียนขนาดสั้ น
ประเภทต่างๆ เช่น บทความ เรียงความ 
นิทาน เป็นต้น โดยจับใจความส าคัญของเรื่อง

ปรับเป็น “การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภท
ต่างๆ เช่น บทความสั้น นิทาน เรียงความ เป็นต้น 
โดยจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้” 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ที่อ่านได”้ 

15 ห น้ า  34  ค าอ ธิ บ าย ราย วิ ช า  ภ าษ าจี น
ระดับกลาง ความว่า “ศึกษาประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อนเพ่ิมขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 800 ค า” 

ปรับเป็น “ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า  800 
ตัวอักษร” 

16 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชา การอ่านภาษาจีน 2 
ความว่า “ฝึกการอ่านข้อความประเภทต่างๆ 
ที่ ยากขึ้น  โดยสามารถจับใจความส าคัญ 
ตีความและถ่ายทอดจากเรื่องที่อ่านได้” 

ปรับเป็น “การอ่านข้อความประเภทต่างๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้น โดยสามารถจับใจความส าคัญ ตีความ
และถ่ายทอดจากเรื่องที่อ่านได้” 

17 หน้า 34 ค าอธิบายรายวิชา วัฒนธรรมจีน  
ความว่า “ภูมิหลังของวัฒนธรรมจีน” 

ปรับเป็น “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน” 

18 หน้า 35 ค าอธิบายรายวิชา ภาษาจีนระดับสูง
ความว่า “ยกระดับการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนที่สูงขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 1200 ค า” 

ปรับเป็น “การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ที่สูงขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1200 
ตัวอักษร” 

19 หน้า 35 ค าอธิบายรายวิชา ภาษาจีนธุรกิจ 
ความว่า “ศัพท์ รูปประโยค และบทสนทนา
ทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกการเขียน
เอกสารทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้มารยาทและ
วัฒนธรรมทางธุรกิจ” 

ปรับเป็น “ศัพท์ วลี ส านวน และบทสนทนาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเรียนรู้มารยาท
และวัฒนธรรมทางธุรกิจ” 

20 หน้ า 35  ค าอธิบายรายวิชา ภาษาจีนใน
สื่อมวลชน  
ความว่า “หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์” 

ปรับเป็น “หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ข่าว โทรทัศน์  
สื่อออนไลน์” 

21 หน้า 36 ชื่อวิชา  
ความว่า “ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน” 

ปรับเป็น “ศิลปะการเขียนพู่กันจีน” 

22 หน้า 36 ค าอธิบายรายวิชา การพูดภาษาจีน
ในที่ชุมชน  
ความว่า “ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่
ชุมชน” 

ปรับเป็น “ทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน” 

23 หน้า 37 ค าอธิบายรายวิชา การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ  
ความว่า “หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนใน
ฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการ
สอนออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ไวยากรณ์ภาษาจีน” 

ปรับเป็น “หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนใน
ฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการสอน
ทักษะภาษาจีน เบื้ องต้น  ไวยากรณ์ ภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน และการจัดท าแผนการสอนภาษาจีน 
และฝึกสาธิตการสอน” 

22 หน้า 38 เสนอให้ปรับรายวิชาออก ปรับรายวิชาภาษาจีนถิ่นออก โดยเสนอแนะให้เพ่ิม
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
รายวิชาที่เน้นด้านภาษาจีนกลางแทน เช่น รายวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความสามารถด้าน
การพูดภาษาจีน 

23 หน้า 44 ข้อ 3.23 อาจารย์พิเศษ เสนอแนะให้ปรับเป็น “พิจารณาคัดเลือกโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร” 

24 หน้า 62 ข้อ 2.1.1 การทวนสอบราวิชา หัวข้อ 
2.1.1.1 ความว่า “สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา
ของนักศึกษา” 

ปรับเป็น “สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา” 

25 หน้า 62 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ความว่า “ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี” 

ปรับเป็น “ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่าน
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)” 

26 หน้า 65 ข้อ 4.2 “การแต่งตั้ งคณาจารย์
พิเศษ” 

ปรับเป็น “การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ” 

27 ห น้ า  65  ข้ อ  4 .3  “การมี ส่ วน ร่ วมขอ ง
คณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร” 

ปรับเป็น  “การมีส่วนร่วมของอาจารย์ ในการ
วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร” 
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ชือ่ - สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีรตัน์ วัฒนเวฬุ 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้า 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา 

ความว่า “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือ
ภาษาจีนได้” 

ปรับเป็น “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
(ไม่ใช่ชาวจีน) ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือ
ภาษาจีนได้”  

2 หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  
ความว่า “ในยุคโลกาภิวัตน์” 

ปรับเป็น “ในศตวรรษท่ี 21” 

3 หน้า 6 อยากให้หลักสูตรปรับเปลี่ยนปรัชญา
ของหลักสูตรให้สั้นกระชับท่องได้ 

ปรับปรัชญาหลักสูตรให้มีความสั้นและกระชับ ดู
ทันสมัย และน่าเรียนมากยิ่งข้ึน 

4 หน้า 9 ให้ทางหลักสูตรพยายามจัดรายวิชาให้
สอดคล้องกับมคอ.1 ภาษาจีน  

ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับมคอ. 1 ภาษาจีน เพ่ือ
รองรับมคอ.1 ภาษจีนที่จะมีการประกาศออกมาใช้
ในอนาคต 

5 หน้า 14 รายวิชาภาษาจีนถิ่น แนะน าให้ปรับ
วิชาออก เพราะไม่เคยได้เปิดรายวิชานี้เลย 

ปรับวิชาออก เพราะไม่เคยได้เปิดวิชานี้เลย โดย
เพ่ิมรายวิชาที่มีโอกาสในเปิดสอนเข้ามาแทน 

6 หน้า 31 – 38 ค าอธิบายรายวิชา  
เสนอแนะให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การใช้ค านามขึ้นต้น 
เพราะฉะนั้นในแต่ละวิชาควรเขียนโดยใช้
ค านามข้ึนต้น 

ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาโดยการใช้ค านาม
ขึ้นต้นให้เหมือนกันทั้งหมด 

7 หน้า 31 ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
แปลและงานล่าม 
เสนอแนะให้ปรับการเขียนรายวิชาให้เห็นการ
ฝึกปฏิบัติการแปลและงานในสถานที่จริง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น “หลักการและวิธีการ
แปล ตั้งแต่การแปลค าศัพท์ วลี ประโยค ข้อความ 
บทสนทนา บทความ และเอกสารประเภทต่าง ๆ 
ฝึกทักษะการแปลแบบล่ามท่ีใช้ในสถานที่จริง” 

8 หน้า 31 – 38 ค าอธิบายรายวิชา  
เสนอแนะให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใน
ส่วนของรายวิชาที่จะต้องสอบผ่านก่อน ความ
ว่า “วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน” 

ปรับการเขียนในส่วนของรายวิชาที่จะต้องสอบผ่าน
ก่อนเป็น “วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 

9 หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชาการเขียนภาษาจีน 1 
ปรับค าอธิบายรายวิชาเรื่องการเขียนภาษาจีน
ใหม่ โดยเน้นเรื่องของการเขียนภาษาจีน ไม่ใช้
เน้นเรื่องการเขียนตัวอักษรจีน  

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาการเขียนภาษาจีนให้เน้น
ไปด้านของการเขียนภาษาจีน โดยไม่ต้องเน้น
หลักการด้านตัวอักษรจีนมากเกินไป  
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
10 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีน

กลาง  
ความว่า “ฝึกการออกเสียงภาษาจีนที่ เป็น
ปัญหาส าหรับคนไทย” 

ปรับเป็น “ฝึกการออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหา”  

12 หน้า 34 ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีนระดับกลาง  
เสนอแนะให้เว้นวรรคในประโยคที่เขียนติดกัน 
ความว่า “ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
(ไม่ได้เว้นวรรค) พัฒนาทักษะการฟัง”  

ปรับเป็น “ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 
(เว้นวรรค) พัฒนาทักษะการฟัง” 

13 หน้า 34 ค าอธิบายราวิชาวัฒนธรรมจีน 
เป็นข้อสังเกตให้ควรปรับการใช้ค าว่า “ภูมิหลัง
ของวัฒนธรรมจีน”  

ปรับเป็น “ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับวัฒนธรรมจีน” 

14 หน้ า  35 ค าอธิบ ายรายวิช าภ าษาจี น ใน
สื่อมวลชน 
เสนอแนะให้ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ โดย
เน้นเนื้อให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ โดยให้
เน้นด้านหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ข่าว โทรทัศน์  
สื่อออนไลน์ภาษาจีนตามล าดับ  

15 หน้า 36 ค าอธิบายรายวิชาวรรณกรรมจีน
สมัยใหม่และร่วมสมัย 
ความว่า “ผลงานของนักประพันธ์โดยคัดสรร
จากผลงานของนักประพันธ์วรรณกรรมสมัยใหม่
และร่วมสมัยที่ส าคัญ” 

ปรับเป็น “ผลงานของนักประพันธ์โดยคัดสรรจาก
ผลงานของนักประพันธ์วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และ
ร่วมสมัยที่ส าคัญ” 

16 หน้า 37 ค าอธิบายรายวิชาการเขียนรายงาน
ภาษาจีน 
ความว่า “ฝึกการเขียนรายงานภาษาจีนจาก
การค้นคว้าด้วยภาษาจีน” 

ปรับเป็น “การเขียนรายงานภาษาจีนจากการ
ค้นคว้า” 

17 หน้า 38 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดหน่วย
กิจวิชาภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน เนื่องจากจ านวนหน่วยกิจน้อยเกินไป 

ไม่ได้ปรับหน่วยกิจ เพราะวิชานี้เน้นการปฏิบัติด้วย
การท าแบบทดสอบเพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน  

18 หน้า 31 – 38 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนด า
รายวิชา เสนอแนะให้อิงจากแบบส ารวจความ
ต้องการปรับปรุงหลักสูตรที่หลักสูตรได้ท าการ
ส ารวจ เพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
ให้ได้มากที่สุด 

ปรับรายวิชาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตให้
ได้มากที่สุด โดยเน้นรายวิชาทักษะด้านการสื่อสาร
และทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีสมรรถนะด้านภาษาจีนที่ดี พร้อมรองรับการ
ท างานในอนาคต 

19 หน้า 51 หัวข้อ  3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
แก้ไขค าผิดในข้อ 2 ค าว่า “คารพ” 

แก้เป็น“เคารพ” 
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ชื่อ – สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิชัย แก้วบุตร  
 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หน้า 1-2 เสนอแนะให้ ใช้ค าและภาษาให้
ถูกต้อง  

ปรับเรื่องการใช้ค าและการใช้ภาษาให้ มีความ
ถูกต้องและกระชับมากยิ่งข้ึน  

2 หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถระกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา  
เสนอแนะให้ปรับการเขียนให้เป็นกลุ่มของสาบ
อาชีพต่าง ๆ  

ปรับการเขียนใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานหรือสาย
อาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพทางการศึกษา กลุ่มอาชีพ
งานบริการ และกลุ่มอาชีพอิสระ เป็นต้น 

3 หน้า 31 ให้หลักสูตรช่วยกันพิจารณารายวิชา
ว่าที่จัดในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านตอบโจทย์การ
ท างานของผู้เรียนในอนาคตหรือไม่ โดยเฉพาะ
วิชาด้านวรรณกรรม สามารถเอามารวมกันได้
ไหม เพราะอาจจะไม่ได้ใช้จริงตอนท างาน 

ปรับรายวิชาด้านวรรณกรรมให้น้อยลง โดยเน้น
วิชาเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับทักษะในการสื่อสารและ
ทักษะในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น  

4 หน้า 13 กลุ่มวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาต่างระดับ 
ควรก าหนดระดับให้ชัดเจน เช่น ต้น กลาง สูง 
เป็นต้น   

ปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นระบบ เช่น ภาษาจีน
ระดับต้น กลาง สูง หรือการเขียนภาษาจีน 1 การ
เขียนภาษาจีน 2 เป็นต้น 

5 หน้า 31 – 38 การเขียนค าอธิบายรายวิชา  
เสนอให้แก้ไขการใช้ค า การฉีกค าและแยกค า 
ควรเขียนให้สม่ าเสมอและให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

ปรับการใช้ค า การฉีกค าและแยกค า ควรเขียนให้
สม่ าเสมอและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

6 เสนอแนะให้ แก้ ไขการใช้  ” ไม้ ยมก”  ให้
เหมือนกันทั้งเล่ม  

ปรับการใช้ ”ไม้ยมก” ให้เหมือนกันทั้งเล่ม  

7 หน้า 31 ค าอธิบานรายวิชาภาษาจีนระดับต้น  
เสนอแนะให้ดูเรื่องของเกณฑ์ในการก าหนด
ค าศัพท์ภาษาจีนของแต่ละระดับ และควรใช้
เกณฑ์เดียวกันทั้งหมด 

ปรับเกณฑ์การก าหนดค าศัพท์ภาษาจีนในแต่ละ
ระดับโดยยึดเกณฑ์ของมคอ. 1 ภาษาจีน หรืออิง
จากเกณฑ์ของการสอบวัดระดับความรู้ด้ าน
ภาษาจีนเป็นหลัก 

8 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีน
กลาง  
ความว่า “ระบบเสียงภาษาจีน” 

ปรับเป็น “ระบบเสียงภาษาจีนกลาง” บทความสั้น 
นิทานเรียงความ เป็นต้น 

9 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีน
กลาง  
เสนอแนะให้ปรับการเขียนเรื่องการอ่านงาน
เขียนภาษาจีนให้เป็นไปตามล าดับ 

ปรับล าดับความยากง่ายของการอ่าน โดยให้เรียง
จากบทความสั้น นิทานเรียงความ เป็นต้น  

10 เสนอแนะให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้
ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาในแต่ละวิชาให้
กระชับ ทันสมัย และดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  

11 หน้า 33 ค าอธิบายรายวิชาการอ่านภาษาจีน 2 
เสนอแนะให้ปรับการใช้ค า ความว่า “ที่ยาก

ปรับเป็น “ที่ซับซ้อนขึ้น” 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ขึ้น”  

12 หน้า 35 ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
เสนอแนะให้ปรับการเขียนค าว่า “ฝึกการเขียน
เอกสารทางธุรกิจ” ออก เพราะเนื้อหาค่อนข้าง
ยากเกินไป  

ปรับค าว่า “ฝึกการเขียนเอกสารทางธุรกิจ” ออก 

13 หน้า 37 ค าอธิบายรายวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
เสนอให้แก้ไขค าผิด ค าว่า”ไวยกรณ์ภาษาจีน” 

ปรับเป็น “ไวยากรณ์ภาษาจีน” 

14 หน้า 44 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
เสนอให้ปรับออกหรือไม่ควรระบุชื่อ  

ปรับเป็น “พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร” 

15 หน้า 54 ขนาดตัวอักษรของรายวิชาไม่เท่ากัน  
แก้ไขขนาดตัวอักษรรายวิชาการพัฒนาทักษะ
กากรพูดและการเขียนภาษาไทย 

ปรับขนาดตัวอักษรให้เท่ากันใหม่ให้หมด 

16 หน้า 58 – 61 ให้สังเกตการปรับจุดด าจุดขาว
ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่อีกครั้ง เพราะส่วน
ใหญ่ใส่จุดด าค่อนข้างมาก 

ปรับการปรับจุดด าจุดขาวในแต่ละวิชาให้สมดุลกัน 
โดยเน้นในด้านที่หลักสูตรต้องการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริง 

17 หน้ า 64 หมวดที่  7  การประกันคุณ ภาพ
หลักสูตร ข้อ 2 บัณฑิต เสนอแนะให้ดูเรื่องของ
ช่องไฟการเว้นวรรคตัวหนังสือใหม่อีกครั้ง 

แก้ไขช่องไฟของตัวหนังสือให้ถูกต้องทั้งหมด 

18 หน้า 153 - 156 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อ 5 
ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษาให้ปรับเป็น
ตัวย่อภาษาอังกฤษให้เหมือนกันทุกคน ความว่า 
“ประเทศจีน” 

ปรับเป็น “P.R. China” 

19 หน้า 153 - 166 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแนะ
ให้ดูเรื่องช่องไฟ และการฉีกค าใหม่อีกครั้ง  

ปรับเรื่องของช่องไฟและการฉีกค าใหม่ให้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

20 หน้า 155 – 166 ข้อ 7 ประสบการณก์ารสอน 
ข้อ 7.1 ระยะเวลาของการสอนยังไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากของบางคนไม่เหมือนกัน    

แก้ไขระยะเวลาในการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
แต่ละท่านให้ถูกต้อง 

21 ห น้ า  156  ป ระวั ติ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หั วข้อ
ประวัติการศึกษาของอาจารย์วรากรยังเป็น
ภาษาไทยอยู่ ซึ่งไม่เหมือนกับของอาจารย์ใน
หลักสูตร และเสนอแนะให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากอาจารย์จบจากต่างประเทศ 

ปรับการเขียนในส่วนของประวัติการศึกษาของ
อาจารย์วรากรให้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับของ
อาจารย์ท่านอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
22 หน้า 161 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อ 5 ประวัติการศึกษา
ของอาจารย์วรนาถ หัวข้อสถาบันการศึกษา 
ความเดิม “มหาวิทยาลัยฮวาเฉียว” 

ป รั บ เป็ น  “QuanZhou University of China, 
P.R. China”   

23 หน้า 10 ข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 2.1 กลุ่ม
วิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตผิดอยู่ ไม่ควรเป็น 
61 หน่วยกิต เพราะจะท าให้หน่วยกิตไม่ครบ 

ปรับแก้ใหม่เป็น 76 หน่วยกิต 

24 เสนอแนะให้ทางหลักสูตรพิจารณาชื่อของ
หลักสูตรใหม่อีกครั้ง เพราะมีวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาโท ซึ่งชื่อหลักสูตรไม่ได้บ่งบอกว่าเป็น
วิชาเอกจีน – โทอังกฤษ เพราะฉะนั้นอาจจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความสับสนเมื่อเข้ามาเรียนได้ 
 

หลักสูตรยังคงใช้ชื่อหลักสูตรเหมือนเดิม เพราะ
หลักสูตรยังคงเน้นหนักในด้านของวิชาภาษาจีน 
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ช่วยเสริมทักษะ
ด้านภาอังกฤษให้ผู้เรียน และเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

25 ข้อสังเกตเรื่องรหัสวิชา หน้า 13 – 15 ให้
หลักสูตรช่วยกันดูว่าถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือไม่ 
เพราะวิชาภาษาอังกฤษไม่ ได้ เป็นวิชาของ
หลักสูตรภาษาจีน เพราะฉะนั้นการใช้รหัสต้อง
มีความแตกต่างกัน 

หลักสูตรได้สอบถามทางกองบริการ และได้แก้ไข
รหัสวิชาทั้งหมดให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

26 หน้า 40 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ความ
ว่า “Full time Professional Experience in 
Chinese” 

ปรับเป็น “Professional Experience in Chinese” 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นอย่างไร ควรระบุใน

ปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
หลักสูตรเห็นด้วย โดยพิจารณาให้คง
เดิม เพราะได้ระบุเนื้อหาของปรัชญา
ที่หลักสูตรต้องการเน้นในการผลิต
บัณฑิตไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

2 วิชาโทเน้นทางด้านการบริการ จึงควรเพ่ิมเรื่องจิต
บริการไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยการเพ่ิมเรื่องจิตบริการในผลการ
เรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

3 ทบทวนสมรรถนะของหลักสูตรว่าคืออะไร อาจารย์ภายในหลักสูตรได้ร่วมกัน
ทบทวนสมรรถนะของหลักสูตร และ
ช่ วยกั น ก าห น ดส มรรถน ะขอ ง
หลักสูตรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนา
นักศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตใน
อานาคต 

4 วิชาภาษาจีนเพ่ือการแปลและงานล่าม ควรให้มีการ
แปลแบบออนไลน์ 

อาจารย์ประจ าวิชาเห็นด้วย และจะ
น าข้อเสนอไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

5 ควรลดเรื่องการสอนและเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทางด้านการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการ
เรียนรู้ 

หลักสูตรเห็นด้วย และจะท าการปรับ
การเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้ เรียนรู้ด้ วยตนเองจากการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ให้มากขึ้น 

6 ทบทวนชื่ อวิ ชาภาษาจีน เพ่ือการสอบวัดระดับ
ความสามารถด้านการพูดภาษาจีน 

หลักสูตรพิจารณาเห็นว่าชื่อวิชา
ภาษาจี น เพ่ื อการสอบวัดระดั บ
ความสามารถด้านการพูดภาษาจีน
เป็ นชื่ อ เฉพาะที่ ใช้ กัน โดยทั่ ว ไป 
ดังนั้นจึงขอคงชื่อเดิมไว้เพ่ือความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

7 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ควรเพ่ิมเติมเรื่องจิต
บริการ 

ปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยการเพ่ิมเรื่องจิตบริการในผลการ
เรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่มีเรื่องการสื่อสาร 

ปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยการเพ่ิมการสื่อสารทางด้าน
ภ าษ า และการใช้ ภ าษ าในการ
น าเสนอ 

9 ควรให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 
และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2 ปีการศึกษา
ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ 

หลักสูตรเห็นด้วย และได้ร่วมกัน
วางแผนเกี่ยวกับการให้นักศึกษาออก
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ควบคู่กับเรียนในมหาวิทยาลัย หรือ
การเรียนออนไลน์ 

10 ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาจีนให้แก่
นักศึกษา 

ทางหลักสูตรเห็นด้วย และได้ร่วมกัน
วางแผนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา
โดยเบื้องต้นจะเริ่มจากการสื่อสาร
ภาษาจีนกับนักศึกษาแบบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ในทุกชั้นปี 

11 ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลักสูตรได้มีการจัดการ
เรียนการสอนเนื้อดังกล่าวในรายวิชา
ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน และ
วิชาภาษาจีนธุรกิจ   

12 ควรมี กล ไก ให้ นั ก ศึ กษ าสาม ารถ เป็ น ตั ว เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์กับประเทศจีน  

หลั กสู ตรได้ท าความร่วมมื อกับ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม
ปักกิ่งในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ เข้าแข่ง
ทั ก ษ ะท างด้ าน ภ าษ าจี น แ บ บ
ออนไลน์ของประเทศจีนอีกด้วย 

13 ควรจัดท าความร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
จัดการเรียนการสอนโดยเรียนที่ประเทศไทย 3 ปี 
ประเทศจีน  1 ปี  หรือ เรียนที่ ป ระเทศไทย 2 ปี 
ประเทศจีน  2 ปี  เพ่ื อ เป็ นการเปิ ด โอกาสให้ แก่
นักศึกษา  

ทางหลักสูตรได้ร่วมกัน พิจารณา 
และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดท าความร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนที่ประเทศไทย 3 ปี 
ประเทศจีน 1 ปี หรือเรียนที่ประเทศ
ไทย 2 ปี ประเทศจีน 2 ปี 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
14 การสอนนักศึกษาควรสื่อสารกับนักศึกษาเป็นภาษาจีน

แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
อาจารย์ในหลักสูตรเห็นด้วย และได้
ตกลงกันว่าจากนี้ไปเวลาจัดการเรียน
การสอนจะเริ่มสื่อสารกับนักศึกษา
เป็นภาษาจีนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  
 

15 ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา อาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันแก้ไข 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกรายวิชาตามค าแนะน าของผู้ ทรง 
คุณวุฒิของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
และส่งให้อาจารย์ภาษาอังกฤษช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

        ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรประกอบการ

เสนอวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

2 ตรวจสอบและทบทวนจ านวนหน่วยกิตว่าจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ เน้นการปฏิบัติหรือไม่ เช่น 
รายวิชา 121103021 ปกิณกะคดีจีน 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและทบทวน
จ านวนหน่วยกิตในบางรายวิชาให้
เป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ        

3 - ในข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
แก้ ไขเป็ น “8.2 กลุ่ มอาชีพบริการ เช่ น พนั กงาน
ประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โรงแรม พนักงาน
บริษัท/สายการบิน เป็นต้น” 
- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 121102012 
วัฒนธรรมจีน แก้ไขเป็น “...และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาเซียน และไทย” 
- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 121104027 
ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แก้ไขเป็น 
“ ...practice of listening, reading, and writing for 
Chinese standard examination” 

- หลักสูตรแก้ไขตามค าแนะน า 
- หลักสูตรพิจารณาคงเดิม เพราะ
ปัจจุบันวัฒนธรรมจีนได้เผยแพร่
ไปยั งทั่ วโลก จึ งไม่ เจาะจงแค่
สาธารณรัฐประชาชนจีน อาเซียน 
และไทยเท่านั้น 
- หลักสูตรได้ตรวจสอบและ
แก้ไขตามค าแนะน า 

4 เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ “ภูมิหลังของชาวจีนในประเทศ
ไทย” ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 121101009  
ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน 

หลักสูตรพิจารณาคงเดิม เนื่องจาก
หัวข้อที่เกี่ยวกับภูมิหลังของชาว
จีนในประเทศไทยเป็นส่วนนึงของ
เนื้อหาในรายวิชาอยู่แล้ว 

5 เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ “ล่าม” โดยเชื่อมโยงกับ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด รวมถึง
สมาคมมัคคุเทศก์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานหรือ
ประกอบอาชีพ ในข้อ 1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร 

หลักสูตรพิจารณาคงเดิม เนื่องจาก
วิชานี้มีการกระจายของรูปแบบการ
ท างานที่ค่อนข้างหลากหลาย โดย
ผู้สอนจะน าเรื่องการจัดการเรียน
การสอนที่จะเชื่อมโยงกับส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด 
รวมถึงสมาคมมัคคุเทศก์เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการท างานหรือประกอบ
อาชีพไว้ในไว้ในมคอ.3 แทน 

6 ทบทวนการควบรวมรายวิชา 121104026 ภาษาจีนเพ่ือ
การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน และ 
121104027 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนการ
ควบรวมทั้งสองรายวิชาดังกล่าว 
แต่เนื่องจากรายวิชาทั้งสองเป็น
รายวิชาที่มีชื่อเฉพาะอย่างเป็น
ทางการ ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่
สามารถควบรวมวิชาได ้ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
7 เพ่ิมสมรรถนะที่ ต้องการให้ เกิดขึ้นให้ สอดคล้องกับ

แนวทางของการศึกษาที่มุ่ งลัพธ์   (Outcome-Based 
Education: OBE)   ของหลักสู ตร ทั้ งนี้  สามารถน า
รายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา มาใช้ในการเขียนสมรรถนะ 
OBE ได้ 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และ
ปรับแก้ไขตามค าแนะน า  

8 เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย
ให้น า “ผลจากการศึกษาวิจัย ผลจากการสอบถาม
ผู้ประกอบการต่อการจ้างงานบัณฑิต รวมถึงข้อเสนอ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการให้มีห้องปฏิบัติการ
ภาษาจีน” ประกอบการน าเสนอในข้อ 11 สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่ จ าเป็นในการวางแผน
หลักสูตร 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และ
ปรับแก้ไขตามค าแนะน า 

9 ทบทวนการก าหนดจุดด าทึบในตารางการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะของรายวิชา 121104029  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน และ 121104030  
สหกิจศึกษาภาษาจีน 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และ
ปรับแก้ไขตามค าแนะน า  

10 ตรวจสอบและแก้ไขการก าหนดหน่วยกิตในวงเล็บของ
รายวิชา 
- 121104026 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความสามารถ
ด้านการพูดภาษาจีน  
- 121104027 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน 
- 121081001 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและแก้ไข
ตามค าแนะน า 

11 ตรวจสอบและแก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วย
กิตให้ถูกต้องตรงกันทุกต าแหน่งที่ปรากฏ เช่น รายวิชา  
- 121082003 ภาษาอังกฤษส าหรบัการโรงแรม 
- 121083004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธรุกิจ  
- 121084005 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 
- 121104027 ภาษาจนีเพ่ือการสอบวดัระดับความรู้ 
ภาษาจีน 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและแก้ไข
ตามค าแนะน า 

12 ตรวจสอบ “รายวิชาใช้แทนกัน” จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรเก่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ เช่น รายวิชา 121104027 
ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ไม่
สามารถใช้แทนรายวิชา 2110435 ภาษาจีนเพ่ือการ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 

หลักสูตรได้พิจารณาตรวจสอบ
และปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แผนการเรียนรู้โมดูลที่เป็น 6 หน่วยกิต ควรมี

ภาคทฤษฎีอย่างน้อย 3 หน่วยกิตหรือน้อยกว่า
นั้นเพ่ือเน้นการปฏิบัติและควรมีรายวิชาที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความตื่นตัวใน
ด้านนวัตกรรมการสื่อสารซึ่งเป็นวิชาชีพที่จะ
สามารถน าไปประกอบอาชีพในการท างานได้ 
หลักสูตรควรจะเพ่ิมเติมรายวิชา เช่น วิชาวิจัย
และนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีน วิชาจีนโพ้น
ทะเลและจีนยุค ใหม่  เพ่ื อ เพ่ิ มทักษะให้ แก่
นักศึกษาและท าให้หลักสูตรมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และปรับแก้ไข
หน่วยกิตของชุดวิชาตามค าแนะน า ในด้าน
ของนวัตกรรมการสื่อสารหลักสูตรจะเพ่ิม
เนื้อหาดังกล่าวไว้ในรายวิชาธุรกิจ และจะ
แทรกเนื้อหาด้านวิชาวิจัยและนวัตกรรม
การสื่อสารภาษาจีนไว้ในรายวิชาภาษาจีน
ระดับสูงและการเขียนภาษาจีน เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และทักษะดังกล่าวให้แก่นักศึกษา 

2 ควรมีรายวิชาจีนโพ้นทะเลและจีนยุคใหม่ เนื่องจาก
ชาวจีนโพ้นทะเลมีบทบาทค่อนข้างมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และจะเป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้สามารถสื่อสารระหว่าง
ประเทศได้ 

หลักสูตรเห็นด้วย และจะท าการเพ่ิมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับจีนโพ้นทะเลและจีนยุคใหม่
ไว้ในรายวิชาภูมิหลังของชาวจีนในประเทศ
ไทย 

3 หลักสูตรควรเน้นเรื่องการสื่อสารให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารได้และควรมีศูนย์สอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน (HSK) และ (HSKK) โดยควร
บริหารจัดการให้มีรายได้ส่วนหนึ่ ง และมีการ
ก าหนดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 
และ (HSKK) ให้กับนักศึกษาเพ่ือประกอบการ
ท างานต่อไปได้ และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา
ในต่างประเทศในส่วนแผนการเรียนรู้โมดูลควรมี
สัดส่วนของทฤษฏีและปฏิบัติเป็น 50 : 50 เป็น
อย่างน้อย 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และปรับแก้ไข
หน่วยกิตของรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน  และแผนการ
เรียนรู้โมดลูให้มสีัดส่วนของทฤษฏีและปฏิบัติ
50 : 50 และจะท าความร่วมมือกับสถาบัน
ขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตงเพ่ือการเป็นศูนย์สอบ
วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) และ 
(HSKK) อย่างต่อเนื่อง 

4 ควรมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นมัคคุเทศน์เพ่ือ
ธุรกิจ เนื่องจากในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจีนใน
ประเทศมาเลเซียเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

หลักสูตรเห็นด้วย และจะท าการเพ่ิมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมัคคุเทศน์เพ่ือธุรกิจ
ไว้ในชุดวิชาภาษาจีนเพ่ือการแปลและงาน
ล่าม 

5 หลักสูตรควรมีรายวิชาที่มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น 
โมดูลที่ 1 ควรปรับเป็นวิชาการสนทนาภาษาจีนเพ่ือ
การโรงแรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ 

หลักสูตรเห็นด้วย และจะท าการเพ่ิมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ไว้ในชุดวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 ไปประยุกต์ใช้สถานการณ์ปัจจุบันได้  
6 วิชาการสนทนาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว ให้ตัดค าว่า “สนทนา” ออก และควรตัด
ข้อความที่ระบุว่า “ไม่แก้ไขตามที่สภาวิชาการและ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเสนอแนะเนื่อง
ด้วยจะมีผลกระทบต่อการเขียนผลงานทางวิชาการ” 
ออก และให้ใช้เหตุผลอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมแทน 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และปรับแก้ไข
ตามค าแนะน า 

7 ควรปรับเป็นวิชาภาษาจีนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
บริการ เพ่ือให้มีความครอบคลุมในด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

หลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน และจะท าการ
เพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมบริการให้อยู่ในส่วน
หนึ่งของเนื้อหาชุดวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาภาษาจีน 

2. ชื่อ – สกุล               นายภากร นพฤทธิ์        
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์      
4. สังกัด                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก Sichuan University of 

China, ประเทศจีน 
Litt.D. Literary and Art 

Theory 
2559 

ปริญญาโท ChongQing University of 
China, ประเทศจีน 

M.A. Literature & Arts  2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ.  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจีน 2551 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
             ภากร นพฤทธิ์, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิตและ 
              สุกี ้ทองเนตร. (2561). การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา    
   ภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ  
   นานาชาติ ประจ าปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง   
   ยั่งยืน” วันที่ 10 พฤษภาคม 2561. (หน้า185-192). ยะลา : มหาวิทยาลัย 
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   ราชภัฏยะลา. 
 

 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, และชุติมา  

  ค าแก้ว. (2560). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) :  

 126-136  
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 ภากร นพฤทธิ์. (2563). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและ 
  การเขียนภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
   ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
   นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563. (หน้า 306 - 312).  
   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
 วราลี รุ่งบานจิต , วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่นและภากร นพฤทธิ์. (2562).  
  การส ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอ 
  เมือง จังหวัดยะลา. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ   
  สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. (หน้า 2022-2029). พัทลุง :  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 วรทา รุ่งบานจิต, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต.(2560) 
  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ในการประชุม
  วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 และการประชุม 
  วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 
  2560. (หน้า507- 513). พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
 

 



182 
 

 

7.   ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี 

ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาจีน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาจีนเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนประยุกต์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนส าหรับนักสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เรื่องสั้นจีน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและเตรียมสหกิจ 
         ศึกษาภาษาจีน 2 (180) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาภาษาจีน 6 (600) นก. 

 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                       (อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาจีน 

2. ชื่อ – สกุล วรากร แซ่พุ่น   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท ChongQing University of 

China, ประเทศจีน 
M.A. Literature & Arts  2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ.  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาจีน 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, และชุติมา  

  ค าแก้ว. (2560). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) :  

 126-136  
 
 



184 
 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

วรากร แซ่พุ่น, และชุติมา ค าแก้ว. (2560). การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอปพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะ
การเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับนักศึกษาในอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน รายงาน
การประชุมทางวิชาการของการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 
5 (HERP CONGRESS V) วันที่  2-4 มีนาคม 2560 (หน้ า 184-185). อุดรธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

ชื่อวิชา    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2 (180) นก.  
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   5 (450) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับต้น 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับต้น 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 1 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 2 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก. 

 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                         (อาจารย์ วรากร แซ่พุ่น)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาจีน 

2. ชื่อ – สกุล นางสาววรทา รุ่งบานจิต                 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท ChongQing University of 

China, ประเทศจีน 
MTCSOL 

 
Teaching Chinese 
to Speakers of 
Other Languages 

2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. 
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6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, และชุติมา  

  ค าแก้ว. (2560). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) :  

 126-136  
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 วรทา รุ่งบานจิต. (2563). ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกลางของนักศึกษา              
                   มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาโดยผ่ าน การ เรียนการสอนด้ วยระบบออน ไลน์ .                                                   
  ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25  
  กันยายน 2563. (หน้า 745 - 755). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
 วรทา รุ่งบานจิต และวราลี รุ่งบานจิต. (2563). การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะใน 
   ภาษาจีนกลางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดยะลา. ใน การประชุม 
   วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม  
   2563. (หน้า 313 - 319). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
 วราลี รุ่งบานจิต , วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่นและภากร นพฤทธิ์. (2562).  
  การส ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอ 
  เมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ   
  สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. (หน้า 2022-2029). พัทลุง :  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 ภากร นพฤทธิ์, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิตและสุกี้    
  ทองเนตร. (2561). การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา    
  ภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ  
  นานาชาติ ประจ าปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561. (หน้า185-192). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 วรทา รุ่งบานจิต, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต.(2560) 
  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ใน การประชุม
  วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 และการประชุม 
  วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 
  2560. (หน้า507- 513). พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
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7.   ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450) นก. 
ชื่อวิชา การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฟังภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนรายงานภาษาจีน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2 (90) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาจีน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปกิณกะคดีจีน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนประยุกต์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนประยุกต์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับต้น 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนระดับสูง 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วรรณคดีจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ส านวนและสุภาษิตจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เรื่องสั้นจีน 3 (2-2-5) นก. 
  

 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................... ................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 1.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาจีน 

 2.  ชื่อ – สกุล นางสาววรนาถ แซ่เซ่น   
 3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท QuanZhou University 

of China, ประเทศจีน 
M.A. Contemporary and 

Modern Chinese 
Literature  

2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจนี  
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 6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
          (ไม่มี) 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ว รน าถ  แ ซ่ เซ่ น . (2563). ก าร พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก ารส อน เพ่ื อ พั ฒ น าทั ก ษ ะก าร อ่ าน                                   
ภาษาจีนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 
3 วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 825 - 835). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

วรนาถ แซ่เซ่น. (2563). การศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนของ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 วันที ่17 – 18 สิงหาคม 2563 
(หน้า 132-141). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

วรนาถ แซ่เซ่น, ภากร นพฤทธิ์, วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต และซูไรดา  
เจะนิ. (2561). ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที ่
10 กรกฎาคม 2562 (หน้า 248-255). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มีนา ระเด่นอาหมัด, วรนาถ แซ่เซ่น และนิมารูนี หะยีวาเงาะ. (2561). ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร
สามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ . ใน การประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 
2562 (หน้า 343-357). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏทักษิณ. 

 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

 7.  ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

ชื่อวิชา    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาจีน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วรรณคดีจีนและวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3 (3-0-6) นก. 

      ชื่อวิชา    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                   2(180 ชั่วโมง) นก.  
 

  
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 1.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาจีน  

 2.  ชื่อ – สกุล นางสาววราลี รุ่งบานจิต   
 3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท ChongQing University  

of China, ประเทศจีน 
MTCSOL Teaching Chinese to 

Speakers of Other 
Languages 

2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจีน 
 

2551 

 

 6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, และชุติมา  

  ค าแก้ว. (2560). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) :  

 126-136  
 6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

วรทา รุ่งบานจิต และวราลี รุ่งบานจิต. (2563). การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ในภาษา  
จีนกลางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดยะลา.ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 
สิงหาคม 2563 (หน้า 313-319). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

 วราลี รุ่งบานจิต , วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่นและภากร นพฤทธิ์. (2563). การ 
  ส ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง  
  จังหวัดยะลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณประจ าปี  
  2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที ่ 
  1 วันที ่30 พฤษภาคม 2563 (หน้า2022-2029). พัทลุง : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 ภากร นพฤทธิ์, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิตและสุกี ้ทองเนตร  
  (2561). การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี  
  2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” วันที่ 10 พฤษภาคม  
  2561 (หน้า185-192). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 วรทา รุ่งบานจิต, วรากร แซ่พุ่น, วรนาถ แซ่เซ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต. (2560).  
  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ในการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่27 ประจ าปี 2560 และการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที ่3 วันที ่3-4  
  พฤษภาคม 2560. (หน้า507- 513). พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
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 7.  ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

  ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    5 (450) นก. 
  ชื่อวิชา  การพูดภาษาจีน 2      3 (1-4-4) นก. 
  ชื่อวิชา  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 1     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 1     3 (1-4-4) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 1     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 2     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 2     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาจีน 3     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การเขียนภาษาจีน 2      3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา   การเขียนภาษาจีน 3      3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การเขียนรายงานภาษาจีน     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การเขียนรายงานภาษาจีน     3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   2 (90) นก. 
  ชื่อวิชา  นิทานสุภาษิตจีน      3 (3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์    3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     2 (1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาจีนในสื่อมวลชน      3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  วัฒนธรรมจีน       3 (2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  วัฒนธรรมจีน       3 (3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  เรื่องสั้นจีน       3 (2-2-5) นก.  

   
 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ วราลี รุ่งบานจติ)  

 
 
 
 
 


