
 

 

 
  
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2560 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



 

 

ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดสอน  วิชาเอกภาษาจีน  สาขาศิลปศาสตร์ เป็นครั้งแรกใน     
ปีการศึกษา 2547   และเมื่อ พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2555 การด าเนินการของหลักสูตรประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
แต่จากสภาพการปัจจุบันหลักสูตรมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นของสังคมไทย และสังคมโลก  สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ขึ้นในครั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และตรงกับ
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพรายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงานและโครงสร้างของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  กระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้
หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม     
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร  คณาจารย์
และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ให้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 

 
                 (นางสาววรทา รุ่งบานจิต ) 

         ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน  
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา           
                             มกราคม 2560     
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 45 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 61 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 62 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 63 
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100 
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วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 

103 
ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 105 
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109 
ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 
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111 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2560 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 3 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 

 
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 130 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
5.3  ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือ  
  ภาษาจีนได้  
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร

  ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.4  สภาวิชาการ เห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ในคราวประชุม ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                     
ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 มัคคุเทศก์ 
 8.2 ล่าม 
 8.3 นักแปล 
 8.4 พนักงานประชาสัมพันธ์ 
 8.5 เจ้าหน้าที่โรงแรม 
 8.6 ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันการสอนภาษาต่างๆ  
 8.7 พนักงานบริษัท/สายการบิน  
 8.8 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาจีน เป็นต้น  
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นายภากร นพฤทธิ์ 
   อาจารย์ 
   1-8208-00016-23-9 

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 
   1-9598-00032-50-9 

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

ChongQing University of 
China, ประเทศจีน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 

3. นางสาววรทา รุ่งบานจิต    
   อาจารย์ 
   1-9598-00031-73-1 

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 
   1-9598-00031-46-4 
 

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

QuanZhou University of 
China, ประเทศจีน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 

5. นางสาววราลี รุ่งบานจิต  
   อาจารย์ 
   1-9598-00031-74-0 

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 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถด ารงชีพอยู่ใน
สภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง โอกาส และภัยคุกคามทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

 ปัจจุบันคนจีนมีรายได้สูงขึ้น และรัฐบาลจีนเริ่มที่จะอนุญาตให้คนจีนเดินทางไป
ต่างประเทศมากขึ้น โดยประเทศไทยมีที่ตั้งที่เหมาะสมในการรองรับการหลั่งไหลของคนจีนที่จะไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นตลาด
นักท่องเที่ยวหลักของไทย โดยจนถึงปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปประเทศไทยประมาณ 
4,422,100 คน / (ครั้ง) โดยไทยเป็นประเทศ / พ้ืนที่ที่ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับสอง 
รองจากเกาหลีเหนือ ไทยกับจีนมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจพ้ืนฐานที่ดีระหว่างกัน ท าให้การเดินทางไป
ท่องเที่ยวไทยมีความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยวจีน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือที่
จะเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารที่จะน าพาประเทศไปสู่การแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจโลก จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ให้ความส าคัญอย่างจริงจังในการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดท าให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างไทย - จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศมีการไปมาหาสู่ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
แลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประจ าชาติ ความร่วมมือทางด้านศาสนา ความสัมพันธ์
ในด้านนี้ยังได้รับการส่งเสริมโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย ทุกพระองค์ทรงสนพระทัย
ในภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจีน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งเยาวชน
ของไทยในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมนับวันจะยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีนในด้านอื่นๆ 

 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนอย่างเด่นชัด เพ่ือสร้างบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 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 จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เน้นทักษะความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ที่พร้อมจะท าให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 จ ึงได้เพ่ิมเติมรายวิชา ได้แก่ การฟังและการพูด 3 ล่าม
ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ซึ่งจะเน้นไปทางด้านทักษะด้านการ
สื่อสารและทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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 
 13.2  กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนๆต้องมาเรียน 
  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
      มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้คู่ทักษะ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถสร้าง  

ความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
                ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อประชาคมโลก เป็นหนึ่งใน
ห้าภาษาในองค์การสหประชาชาติ มีผู้ใช้ภาษาจีนถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก มีค ากล่าวว่า ศตวรรษ
ที่ 21 จะเป็นศตวรรษที่จีนมีบทบาทในฐานะมหาอ านาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดทั้ง
มหาอ านาจทางทหารในภูมิภาค และอาจจะเป็นมหาอ านาจที่ถ่วงดุลกับมหาอ านาจอ่ืนทั้งในภูมิภาค
เอเชียและในภูมิภาคตะวันตก ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและอิทธิพลในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง 
ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจาก
แผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ท า ให้ใน
ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อีก
ทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จึงเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนขึ้น เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศจีนอีกด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมี

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

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน
ป ระ จ าภ า ค 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 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วันเวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   
           ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
           ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่ 
              มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาก าหนด 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาจีนไม่เท่ากัน 
2.3.2  นักศึกษามีเจตคติไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา เช่น ผู้ปกครองบังคับให้เลือกเรียน       
        นักศึกษาไม่ได้เลือกสาขาวิชาเป็นอันดับต้นๆ 
2.3.3  นักศึกษาไม่ตระหนักชัดในความต้องการที่จะประกอบวิชาชีพในอนาคต 

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมปรับพ้ืนฐานทางภาษาจีนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก กรณีที่นักศึกษาไม่

  มีพ้ืนฐาน           
2.4.2  จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับเจตคติและตระหนักถึงความต้องการ   

                  ของตนเองและความส าคัญของภาษาจีน 
      2.4.3  จัดอบรมโดยวิทยากรสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนมา

บรรยาย 
     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

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 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
9,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท 
ต่อปี 

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 หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
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) 
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            94 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า            87 หน่วยกิต 

     1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ             54 หน่วยกิต 

     2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า            33 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ              7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน ดังนี้   

                      1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
                             1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า                   12 หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน                                    10 หน่วยกิต 

2100101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
Thai for Communication 

2100102    การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       2(1-2-3) 
   Speaking and Writing Skills Development  
2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3) 
  English for Communication and  

Learning Development 
2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3)  

Melayu for Communication 
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3) 

Melayu for Communication and 
 Learning Development 
*2100115   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1        2(1-2-3)  
    English for Communication 1 
*2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 

Thai for Careers 
  

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  
 

2)   เลือกเรียน       2 หน่วยกติ
  

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 



11 
 

 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2(1-2-3) 
Basic Melayu 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
English for Communication 2 

  
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3)  
Happiness Study 

2100113  สุนทรียวิจักขณ ์      2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

2100118  ความจริงของชีวิต     2(2-0-4) 
   Truth of Life 
2100119  การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
   Self Development 
2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     2(1-2-3) 
   Aesthetics for Life 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       6          หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน์      2(2-0-4) 
Socialization  

2150102  การจัดการทางสังคม     2(2-0-4) 
   Social Management  
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต     2(1-2-3) 
   Skills for Life 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3) 
   Life and Thai Culture 
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4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  

4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
   Information Technology in Daily Life 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 

Science in Daily Life 
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

Sports for the Quality of Life Development 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า                    87       หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                       54  หน่วยกิต 
 

2110101  ภาษาจีนระดับต้น 1     3(2-2-5) 
Basic Chinese 1 

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

2110103  การเขียนภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
Chinese Writing 1 

2110104  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง      3(2-2-5) 
Sound System of Chinese 

2110105  ภาษาจีนระดับต้น 2     3(2-2-5) 
Basic Chinese 2 

2110106  การฟังและการพูดภาษาจีน 2    3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking 2 

2110107  การเขียนภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
Chinese Writing 2 

2110108  การอ่านภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
Chinese Reading 1 

2110109  ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน    3(3-0-6) 
Socio-cultural Backgrounds of Chinese  
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2110210  ภาษาจีนระดับกลาง 1     3(2-2-5) 
Intermediate Chinese 1 

2110211  การฟังและการพูดภาษาจีน 3    3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking 3 

2110212  การอ่านภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
Chinese Reading 2 

2110213  หลักภาษาจีน      3(3-0-6) 
Chinese Grammar  

2110214  ภาษาจีนระดับกลาง 2     3(2-2-5) 
Intermediate Chinese 2 

2110215  วัฒนธรรมจีน      3(3-0-6) 
Chinese Culture 

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

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

2110328  การเขียนรายงานภาษาจีน     3(2-2-5) 
Chinese Report Writing 
 

 2)    วิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า               33     หน่วยกิต 
 

2110216  ภาษาจีนธุรกิจ 1      3(2-2-5) 
Chinese for Business 1 

2110217  การแปลภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
Basic Chinese Translations 

2110218  ภาษาจีนในสื่อมวลชน     3(2-2-5) 
Chinese for Mass Media 

2110219  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน    3(2-2-5) 
Chinese Calligraphy 

2110220  โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน    3(2-2-5) 
Chinese Computer Applications   

2110322  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน    3(2-2-5) 
Chinese for Public Speaking 

2110323  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย   3(3-0-6) 
Modern and Contemporary Chinese Literature 
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2110324  ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Basic Chinese Interpretation 

2110325  ภาษาจีนธุรกิจ 2      3(2-2-5) 
Chinese for Business 2 

2110326  ภาษาจีนถิ่น      3(2-2-5) 
Chinese Dialects 

2110329  ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
Chinese for Tourism 

2110330  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม     3(2-2-5) 
Chinese for Hotel 

2110331  ปกิณกะคดีจีน      3(2-2-5) 
Chinese Miscellany Case 

2110332  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ    3(2-2-5) 
Chinese  for Secretarial Work 

2110333  บทอ่านภาษาจีนคัดสรรทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 
Chinese Selected Readings in Social Science 

2110434  วรรณคดีจีนโบราณ     3(3-0-6) 
Ancient Chinese Literature 

2110435  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  3(2-2-5) 
Chinese for Standard Examination 

2110436  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
Chinese Teaching as a Foreign Language 

2110437  ส านวนและสุภาษิตจีน     3(3-0-6) 
Chinese idioms and Proverbs 

2110438  ปรัชญาจีน      3(3-0-6) 
Chinese Philosophy 

 
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   7 หน่วยกิต 

 
2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ          2(180 ชั่วโมง) 

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

2110440  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน            5(450 ชั่วโมง)
   Full time Professional Experience in Chinese 
   หรือ 
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2110441  สหกิจศึกษาภาษาจีน             6(600 ชั่วโมง) 
Cooperation Education in Chinese 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
2110103 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
2110107 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
2110108 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
2110211 การฟังและการพูดภาษาจีน 3 3(2-2-5) 
2110212 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
2110213 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
2110215 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5) 
2110328 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม      18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
              และเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 

2(180 ชั่วโมง ) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 9  หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 2110440 
   หรือ 
2110441 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
 
สหกิจศึกษาภาษาจีน 

5(450 ชั่วโมง) 
 

6(600 ชั่วโมง) 
รวม 5-6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
      1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 

                     1) วิชาบังคับเรียน   10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะ

ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 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  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

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  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน      
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา       
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล    
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่ งข้อมูล เพ่ือศึ กษาค้นคว้าในการพัฒ นาการสื่ อสาร  เช่น            
การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 development 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย 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 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3)  

Melayu for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ     

การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษา
มลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  

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 ; 
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self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 
 

2100115 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 

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 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ       2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน 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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2) เลือกเรียน                   ไม่น้อยกว่า 2      หน่วยกิต 

รหัสวิชา         ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  น(ท–ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     2( 2 -0 -4 )
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน
และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 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   

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading Skills in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก

การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking 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 

 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน       2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

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. 
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2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ 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 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
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  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 

 
1.2  กลุ่มมนุษยศาสตร์             ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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 

 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์          2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวข้องกับ 

กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากล
ทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน 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 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต        2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 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 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                            2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบ ตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ 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 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  
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์         
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
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ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิ ง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว 
สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
ร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น (ท -ป -อ ) 
2150101 สังคมภิวัตน์     2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
 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 
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2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด 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   

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์  และความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; 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 

 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต                   2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
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communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management;activities for stress relief 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 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  

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 

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 

 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 

 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิตประจ 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 using in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3)  
                Sports for the 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 its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
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and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า            94     หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า                              87            หน่วยกิต 
         1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                         54            หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1        3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1  
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
Mandarin phonological system, vocabularies, phrases and basic 

dialogues in diary life: mastery at least 300 words 
 

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

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออก
เสียงภาษาจีนให้ชัดเจนและถูกต้อง  

Practice in listening and speaking skills in daily life, emphasis 
on clear and correct pronunciation 

 
2110103 การเขียนภาษาจีน 1           3(2-2-5) 

Chinese Writing 1 
ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน รู้วิธีพ้ืนฐานในการเขียนตัวอักษร

จีนต่างๆที่ถูกวิธี โครงสร้างของตัวอักษรจีน แม่หมวดอักษรจีนและการค้นหา
พจนานุกรมจีน อักษรจีนประเภทต่างๆรวมถึงโครงสร้างค า โครงสร้างประโยคและ
การแต่งประโยคเบื้องต้น 

History of Chinese characters, writing basic Chinese characters 
properly, structure of Chinese characters, using Chinese characters and 
Chinese dictionary search, Chinese character types, including structure 
and make sentences 
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2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง          3(2-2-5)  
Sound System of Chinese 

ระบบเสียงภาษาจีน    ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ   สระ   และวรรณยุกต์  
ฝึกการออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย รวมทั้งฝึกอ่านและฝึกเขียน  
สัทอักษรจีน 

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 

 
2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2         3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2  
           วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Pre–requisite : 2110101 Basic Chinese 1 
ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 1 ศึกษาศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 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 

 
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 ฝึกทักษะการฟังและการพูด
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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2110107 การเขียนภาษาจีน 2           3(2-2-5) 
Chinese Writing 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110103 การเขียนภาษาจีน 1 
Pre-requisite : 2110103 Chinese Writing 1 

ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 ฝึกเขียนข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ข้อความหรือบทความตามประเพณีนิยม เช่น  จดหมายลาป่วย จดหมายส่วนตัว 
บัตรเชิญ   บัตรอวยพร บทความหรือเรื่องสั้นภาษาจีน ฝึกการน าค าศัพท์ต่างๆ ที่
เรียนมาแล้ว แสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม 

Continuation of Chinese Writing 1; Practice of writing text used 
in everyday life as well as messages or articles by conventional mail, 
sick leave, personal correspondence, invitations, greeting cards and 
study writing articles or stories the Chinese, practice the vocabulary 
that can be learned, the purpose of their correct age and tradition 

 
2110108 การอ่านภาษาจีน 1           3(2-2-5) 

Chinese Reading 1 
ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น บทความ เรียงความ นิทาน 

เป็นต้น โดยจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
Practice of reading a different types of shorts writing texts; 

articles, essays, tales, reading for main ideas 
 
2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน          3(3-0-6) 

Socio-cultural Backgrounds of Chinese  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร     

การปกครองการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
General about China, a preliminary study of Chinese 

geography, history, demography, governmental system, economy, 
science and technology 

 
2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 1           3(2-2-5)  

Intermediate Chinese 1  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2 

Pre-requisite : 2110105 Basic Chinese 2 
ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 2 ศึกษาประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน

เพ่ิมข้ึนพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 500 ค า  
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Continuation of Basic Chinese 2; study of more complex 
sentence structures, Development of listening, speaking, reading and 
writing skills: mastery at least 500 words 

         
2110211 การฟังและการพูดภาษาจีน 3          3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking 3 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  
Pre-requisite : 2110106 Chinese Listening and Speaking 2 

ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 2 ฝึกทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนกลางจากสื่อที่น ามาสอน สามารถจับใจความส าคัญ 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 

 
2110212 การอ่านภาษาจีน 2           3(2-2-5) 

Chinese Reading 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110108 การอ่านภาษาจีน 1  
Pre-requisite : 2110108 Chinese Reading 1 

ต่อเนื่องจากการอ่านภาษาจีน 1 ฝึกการอ่านข้อความประเภทต่างๆท่ียาก
ขึ้น โดยสามารถจับใจความส 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 

 
2110213 หลักภาษาจีน            3(3-0-6) 

Chinese Grammar 
ลักษณะและโครงสร้างหลักภาษาจีน วิเคราะห์ชนิดและหน้ าที่ของค 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 
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2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2          3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese 2 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 1 

Pre-requisite : 2110210 Intermediate Chinese 1    
ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 ศึกษาประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน

เพ่ิมขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า 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 

 
2110215 วัฒนธรรมจีน            3(3-0-6) 

Chinese Culture 
ภูมิหลังของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม จริยธรรม 

ความเชื่อ ศิลปะ เทศกาลส าคัญต่างๆ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
Chinese cultural background, tradition, morals, ethics, beliefs, 

arts, Chinese festivals and the lifestyle of Chinese people 
 
2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1           3(2-2-5)
  Advanced Chinese 1 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Pre-requisite : 2110214 Intermediate Chinese 2 

ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 2 ยกระดับการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนที่สูงขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 700 ค า 

Continuation of Intermediate Chinese 2; Improve higher level of 
listening, speaking, reading and writing skills: mastery at least 700 
words  

 
2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2           3(2-2-5) 

Advanced Chinese 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1 
Pre-requisite : 2110321 Advanced Chinese 1 

ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับสูง 1 ยกระดับการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนที่สูงยิ่งขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 700 ค า 
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Continuation of Advanced Chinese 1; Improve even higher 
level of listening, speaking, reading and writing skills: mastery at least 
700 words 

 
2110328 การเขียนรายงานภาษาจีน         3(2-2-5) 

Chinese Report Writing 
ฝึกการเขียนรายงานภาษาจีนจากการค้นคว้าด้วยภาษาจีน  การ

ตีความหมายการก าหนดหัวข้อเรื่อง วางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า 
การเรียบเรียงเนื้อความ 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 

 
     2) วิชาเฉพาะด้านเลือก                           ไม่น้อยกว่า               33            หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2110216 ภาษาจีนธุรกิจ 1            3(2-2-5) 

Chinese for Business 1 
ศัพท์ รูปประโยค และบทสนทนาทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกการ

เขียนเอกสารทางธุรกิจ 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 

 
2110217 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น        3(2-2-5) 

Basic Chinese Translations 
หลักการและวิธีการแปล ฝึกแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และภาษาจีน

ให้ เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ 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 
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2110218 ภาษาจีนในสื่อมวลชน           3(2-2-5) 
Chinese for Mass Media 

ภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฝึกการตีความ
จากการอ่านและฟัง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากข่าวทั่วไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดย
เน้นความเข้าใจศัพท์ส านวนที่ใช้ในสื่อมวลชน 

Chinese language for mass media; newpapers, radios, 
television, practice  interpretation from reading and listening,  
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 

 
2110219 ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน          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 
 

2110220 โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน         3(2-2-5) 
Chinese Computer Applications 

ศัพท์ภาษาจีนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
การติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

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 
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2110322 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน         3(2-2-5) 
Chinese for Public Speaking 

ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน เน้นการใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพ
และกลวิธีการพูด เช่น การอธิบาย การกล่าวรายงาน การสรุป การแสดงความ
คิดเห็น การพูดจูงใจ การพูดโน้มน้าว การพูดในสถานการณ์ต่างๆ 

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 situations 

 
2110323 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย        3(3-0-6) 

Modern and Contemporary Chinese Literature 
ลักษณะเด่น เค้าโครงเรื่อง ผลงานของนักประพันธ์โดยคัดสรรจากผลงาน

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

Modern Chinese Literature  
 
2110324  ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Basic Chinese Interpretation 

ค าศัพท์และส านวนต่างๆที่จ าเป็นส าหรับหน้าที่ล่ามทั่วไป ฝึกทักษะการ
แปลแบบล่ามทั้งการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนและแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย 

Vocaburary and expression necessary for interpreters, practice 
of interpreting skills both Thai to Chinese and vice versa 

. 
2110325 ภาษาจีนธุรกิจ 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 บทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกิจ
ต่างๆที่กว้างขวางขึ้น มุ่งเน้นการพูดและการเขียน เช่น การธนาคาร  โครงการ
ทางด้านธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุน เงินทุน สินค้าอุปโภคและบริโภค และศึกษา
อิทธิพลในด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อการด 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, 
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promoting investment, finance and consumer good,  study impact on 
various aspects affecting the business 

 
2110326 ภาษาจีนถิ่น           3(2-2-5) 

Chinese Dialects 
ภาษาจีนถิ่นที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชาวจีนในประเทศไทย เช่น ภาษาจีน

แต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง เน้นความสามารถในด้านการฟังและการพูด 
Major Chinese dialects, Chouzhou and Cantonese, widely by 

overseas Chinese people in Thailand, emphasis on listening and 
speaking proficiency 

 
2110329 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 

Chinese for Tourism 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว  ค าศัพท์เฉพาะ     

การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาจีนในการท่องเที่ยว 

Practice Chinese language for tourism; Chinese vocabulary, 
recommended tourist attractions in Thailand and foreign country; 
practice in simulating situations 

 
2110330 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม          3(2-2-5) 

Chinese for Hotel 
ศัพท์ บทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีน

เพ่ือให้ข้อมูลและบริการต่างๆของโรงแรม ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในการโรงแรม  
Chinese vocabulary for the hotel business dialogue, practice 

Chinese communication skills for information hotel services in 
simulating situations  

 
2110331 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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2110332 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, study  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 

2110434 วรรณคดีจีนโบราณ           3(3-0-6) 
Ancient Chinese Literature 

วรรณคดีจีนโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึงก่อนราชวงศ์ชิง การอ่านและ
วิเคราะห์บทคัดสรรจากวรรณคดีท่ีส าคัญในแต่ละสมัย 

Chinese literature from the beginning to Qing dynasty; reading 
and analysis of excerpts form masterpieces of each period 

 
2110435 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน       3(2-2-5) 

Chinese for Standard Examination  
ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน 

และการเขียน เพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตราฐานภาษาจีน 
Chinese vocabulary, phrase and sentence structure, practice of 

listening, reading for Chinese standard examination  
 
2110436 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ       3(2-2-5)
  Chinese Teaching as a Foreign Language 

หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่
วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยกรณ์ภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน และการจัดท าแผนการสอนภาษาจีน และฝึกสาธิตการสอน 
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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 

 
2110437 ส านวนและสุภาษิตจีน          3(3-0-6)
  Chinese Idioms and Proverbs 

ส านวนสุภาษิตที่มีความถี่ในการการใช้สูง ส านวนและสุภาษิตที่มีชื่อเสียง
ของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิต เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวนและ
สุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

High-frequency Chinese idioms used in well-known Chinese 
stories, focusing on didactica and philosophy of life to improve ability 
on using idioms known properly 

 
2110438 ปรัชญาจีน          3(3-0-6) 

Chinese Philosophy 
ปรัชญา แนวคิดและค าสอนของนักปรัชญาจีน เช่น ขงจื๊อ เล่าจื๊อ เม่งจื๊อ 

เหมาเจ๋อตง เป็นต้น ที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 
Philosophy, concept and teaching of Chinese philosophers 

Confucius, Laozi, Mencius, MaoZedong, influencing present-day 
Chinese society 

 
2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                    7 หน่วยกติ 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
2110439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ                     2(180ชั่วโมง) 

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

การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิงทฤษฎีก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการจริงที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

Prepare to learner in theory before go to professional 
experiences in the establishment that learner interested 
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2110440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน           5(450ชั่วโมง) 
Full time Professional Experience in Chinese 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่มี
การใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการ โดยจัด
ให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

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 

 
2110441 สหกิจศึกษาภาษาจีน             6(600ชั่วโมง) 

Cooperation Education in Chinese    
ฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า        

16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งเป็น
งานเฉพาะด้านภาษาจีน โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษา
ตลอดหลักสูตร เพื่อปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตลอดการฝึกงานต้องท าบันทึกการท 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 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.นายภากร นพฤทธ์ิ 
   อาจารย์ 
  1-8208-00016-23-9 

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 ์
    1-9598-00032-50-9 

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 ์
   1-9598-00031-73-1 

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 ์
   1-9598-00031-46-4 
 

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 ์
   1-9598-00031-74-0 

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 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายภากร นพฤทธ์ิ 
   อาจารย์ 
   1-8208-00016-23-9 

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 ์
    1-9598-00032-50-9 

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 ์
   1-9598-00031-73-1 

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 ์
   1-9598-00031-46-4 
 

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 ์
   1-9598-00031-74-0 

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 
  

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางสาวอังคณา ทายุโก 
    อาจารย ์
 

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

Communication University of 
China, ประเทศจีน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเกต็ 

2558 
 

2553 

2.  นางสาว สุไลยา กุวิง 
     อาจารย ์

M.EC. (International Trade) 
 
 
BEC. (International Economics 
and Trade) 

University of International 
Business and Economics, 
ประเทศจีน 
University of International 
Business and Economics, 
ประเทศจีน 

2556 
 
 

2553 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ 

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

โดยการอบรมอย่างน้อย     
1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม  
   กิจกรรม 

3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 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) การปฏิบัติตนตามกรอบ   

ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย 
ในการ เรียน ตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ อ่ืน  รวมทั้ งเคารพ 

    ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย ์

4) การแสดงออกถึงการมีจิต 
อาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ  
   บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ   
   วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้      
   ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย    
   ที่ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ ขอ ง 
   มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง   

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สถาบัน และสังคม เคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน และมีความซ่ือสัตย์  
สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็น 
วิกฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและ 
วิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action  
learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา (Case  
   study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ 
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
 เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และ   
การมีจิตอาสา 
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 2.1.2  ด้านความรู้   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
2) การแสดงออกถึงความสามารถ 

ในการบูรณาการความรู้ และ   
การประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่ วม  ส าม ารถ เข้ าถึ งแห ล่ ง
เรียนรู้  บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ งการบรรยาย
ร่ ว มกั บ ก ารอภิ ป ราย  ก าร
ค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียนปลาย 

ภาคเรยีน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา        
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถใช้ทักษะการคิด 
 อย่างมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคมได้  

 

  การสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใน
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
ส อน ที่ ห ล าก ห ล าย  เช่ น  ก า ร
อภิปรายกลุ่ม   การท ากรณีศึกษา 
การโต้วาที  การจัดท าโครงการ 
และการใช้เกมส์ เป็นต้น  

 

การประเมิน เป็นการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ 
 กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด 
 จากการใช้กระบวนการแก้ไข 
 ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง 
 เป็นระบบ การวิเคราะห์ 
 วิจารณ์ เช่น รายงานการ 
 วิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา  
 การศึกษาอิสระ รายงานผล 
 การอภิปรายกลุ่ม การประชุม 
 ปรึกษาปัญหา และการสัมมนา 
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2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)   สามารถท างาน ร่ วมกั บ
 ผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและ 

 สมาชิกกลุ่ม 
2)  มีความรับผิดชอบต่อ 

 บทบาทหน้าที่ของตนเอง     
 ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ       
 ต่อสังคม 

3)  แสดงออกถึงการมี  
     ปฏิสัมพันธ์ 

 ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย์
ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี     
    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน    
    ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 

  มีการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม 
  การแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า     
  และผู้ตาม 

 3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
   ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ 
   ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

1)  การประเมินความสามารถ
 ในการท างานร่วมกับกลุ่ม
 เพ่ือนและทีมงานอย่างมี 
 ประสิทธิภาพแลสร้างสรรค ์
2)  การประเมินผู้เรียนในการ 

  แสดงบทบาทของการเป็น 
  ผู้น า และผู้ตาม  

    ในสถานการณ์ การเรียนรู้ 
  ตามวัตถุประสงค ์

3)  ประเมินผลจากการจัด 
  กิจกรรมและการเข้าร่วม 
  กิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความสามารถ  
    ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถ  
    ในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ 

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถ  

ในการวิเคราะห์ ตัวเลข       
แปรผลและน าเสนอข้อมูลได้    
อย่างเหมาะสม และใช้เป็น   
พ้ืนฐานแก้ปัญหาและ          
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ 
การแสวงหาความรู้ 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง 
การพูด การฟัง และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
  น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และ   
แบบ 
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง 
จากแบบทดสอบที่ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3)  การทดสอบการวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ  
การท ารายงานกรณี และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ 
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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    2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีวินัย และตรงต่อเวลา 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม 
  และจริยธรรม 

4) เคารพในระเบียบและ   
กฎเกณฑ์ขององค์กรและ  
สังคม 
 

1)  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่าง
 ที่ ดี ข อ งผู้ ส อ น  ส อ ด แ ท ร ก
 คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
2)  สอน โด ย ใช้ ก รณี ศึ ก ษ าแล ะ
 อภิปรายร่วมกัน 
3)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร โดย
 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อ
 เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตาม
 ระเบียบของมหาวิทยาลัย  มี
 ความรับผิดชอบ และมีความ
 ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรือ
 ลอกข้อมูลหรือผลงานของผู้อื่น 

1)  ก าหนดคะแนนการเข้าชั้น
 เรียนและการส่งงาน 
2)  สังเกตการแสดงพฤติกรรม
 ระหว่างผู้เรียนร่วมกัน 
3)  ประเมินจากความ
 รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
 มอบหมาย 
4)  ประเมินจากปริมาณการ      
     กระท าทุจริตในการส่งผล 
     งานและการสอบ 

 
 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการใช้ภาษาจีน 
2) สามารถอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีภาษาจีนได้ 
3) สามารถเปรียบเทียบหลักการ

ของศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องและ
น ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้
ภาษาจีนได้ 

     
 

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

1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ 
 โดยการสอบย่อย และให้
 คะแนน 
2)  ทดสอบโดยการสอบ
 ข้อเขียนกลางภาคและ
 ปลายภาค 
3)  ประเมินผลจากการท างาน
 ที่ได้รับมอบหมายและ
 รายงาน 
4)  ประเมินจากรายงานที่ให้
 ค้นคว้า 
5)  สังเกตการณ์ แสดงความ
 คิดเห็นในชั้นเรียนและ
 ท างานกลุ่ม         
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 2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถวิเคราะห์และ
 สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
 ถูกต้องเหมาะสม 
2)  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ
 แก้ไขปัญหาได้ 
3)  สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎี 
 ภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้
 ตามสถานการณ์ได้อย่าง    
 เหมาะสม 
 

1)  อภิปรายกลุ่ม 
2)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
 ตนเอง 
3)  เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิดควา
 มิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากเนื้อหา
 ในชั้นเรียน 
 

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
โดยเน้ นกระบวนการกลุ่ ม  ห รือ
วิธีการเรียนแบบพึ่งพา  
( Cooperative Learning)  โ ด ย
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 
 

 
 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ  
2)  สามารถใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศในการเก็บข้อมูล 
 และการน าเสนอ 
3)  ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 และสถิติในการน าเสนอ 
4)  ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ 
 

1 ) ม อ บ ห ม าย งาน ร าย ก ลุ่ ม ให้
 วิ เค ราะห์  ตี ค ว าม ข้ อมู ล เชิ ง
 คณิตศาสตร์ 
2) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ 
 เครือข่าย และซอฟท์แวร์หรือสิ่ง
 ต่างๆ ใน ทุกรายวิชาที่สามารถ
 ท าได้ 
3)  ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้า
 ด้วยตนเองในห้องเรียน 

1)  ประเมินจากผลงานของ
 กลุ่มและผลงานของผู้เรียน
 ในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้
 ท างาน 
 2) ประเมินการน าเสนอผลงาน
 ทั้งด้านการใช้ภาษา ความ
 น่าสนใจและการใช้สื่อ
 เทคโนโลยี 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
   อดทน และสู้งาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ 
  ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2)  ด้านความรู้ 
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 3) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
     เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองท้ังต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม 
  3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
      อย่างเหมาะสม 

   3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล 
       ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

    4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ 
        การแสวงหาความรู ้



 

 

      
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ  
            เรียนรู้ 

                 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สารและพัฒนาการเรยีนรู้                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
 ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ
 เขียน 

                 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
2100118 ความจริงของชวีติ                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สนุทรียภาพเพ่ือชีวติ                    

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150101 สงัคมภวิตัน์                  
2150102 การจดัการทางสงัคม                  
2150103 ทักษะชวีติและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนนิชวีติ                    
2150109 ชวีติและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะด้าน  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1)  คุณธรรม จริยธรรม  
  1) มีวินัยและตรงต่อเวลา  
  2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
  4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม    

2)  ความรู้ 
  1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาจีน 
  2) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีภาษาจีนได้ 
  3) สามารถเปรียบเทียบหลักการของศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องและน ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้     
   ภาษาจีนได้  

3)  ทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     2) มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
  3) สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ได้อย่าง 
   เหมาะสม 

4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล และการน าเสนอ 
 3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการน าเสนอ 
 4) ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ 
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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 

2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1  O O O  O O O O  O  O O O O  
2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  O O O  O O O O    O O O O  
2110103 การเขียนภาษาจีน 1  O O O  O O O O O O   O O O  
2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  O O O O  O O O   O O O O O  
2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2   O O O   O O O O    O     O O O O   
2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  O O O  O O O O   O O O O O  
2110107 การเขียนภาษาจีน 2  O O O  O O O O  O  O O  O  
2110108 การอ่านภาษาจีน 1  O O O  O O  O O  O O O O O  
2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน O O O  O O   O O   O O  O O 
2110210 ภาษาจีนระดับกลาง 1  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 

2110211 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  O O O O  O O O    O O O O  
2110212 การอ่านภาษาจีน 2  O O O  O O  O O   O O  O O 
2110213 หลักภาษาจีน  O O O O  O O O   O  O O  O O 
2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2  O O O  O O O O  O  O O O O  
2110215 วัฒนธรรมจีน O O O  O O   O O  O O O O O  
2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1  O O O O  O O O    O O  O  
2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2  O O O O  O O O    O O  O  
2110328 การเขียนรายงานภาษาจีน 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 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 

2110216  ภาษาจีนธุรกิจ 1 O O O  O  O O O    O O  O O 
2110217  การแปลภาษาจีนเบื้องต้น O  O O  O O O O     O  O O  
2110218  ภาษาจีนในสื่อมวลชน  O O O  O O O  O   O O  O O 
2110219  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน  O O O  O O O O  O  O O O O O 
2110220  โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน O  O O O O  O O  O  O O  O O 
2110322  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  O O O O O   O O    O O O O  
2110323  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และ 
              ร่วมสมัย  O O O O  O  O O O  O O  O O 

2110324  ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น O O O  O  O O  O O O  O O O  
2110325  ภาษาจีนธุรกิจ 2 O O O  O  O O O    O O O  O 
2110326  ภาษาจีนถิ่น  O O O  O O O O   O O O O O  
2110329  ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว  O O   O O O O   O O O O O  
2110330  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม O O O   O O O O   O O O O O  
2110431  ปกิณกะคดีจีน  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 

2110332  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ  O O O O  O O O  O  O O  O O 
2110333  บทอ่านภาษาจีนคัดสรรทาง  
              สังคมศาสตร์ 

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

2110434  วรรณคดีจีนโบราณ  O O O  O O  O O O  O O  O O 
2110435  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 
              ความรู้ภาษาจีน 

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

2110436  การสอนภาษาจีนในฐานะ  
              ภาษาต่างประเทศ 

O O O  O O  O O  O  O O  O  

2110437  ส านวนและสุภาษิตจีน  O O O O O   O O O  O O  O O 
2110438  ปรัชญาจีน  O O O O  O  O O O  O O O O  
2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
              วิชาชีพภาษาจีนและ         
              เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน 

 O O   O O O O  O  O O  O  

2110440  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ภาษาจีน      O O O        O  

2110441  สหกิจศึกษาภาษาจีน                  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง



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 สุ่มตรวจผลงานนักศึกษาของนักศึกษา  

   เพ่ือตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1.1.2 อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบ 

 ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการ
 เรียนผิดปกติเป็นที่น่าสังเกต  

 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 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 

 
 
 
 

61 



62 
 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม  
     ความรับผิดชอบ  การสร้างผลงานวิชาการ การท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  
1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
     มาตรฐานความเป็นครูหลักสูตรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง       

        1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ส่งเสริมการท าวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย 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 และองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
 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 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ 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 โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษ 

      ที่ 21  
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะ
ขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้  

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน
ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท า
หน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

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
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ

ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร

เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะที่มีกระบวนการก าหนด
สาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน    
5 ปี 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียน   

การสอนดังนี้ 
6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

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

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 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน  
   1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ (Printer) 3 เครื่อง 
3 ไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป     1  ตัว 
5 เครื่องเล่นแผ่นวีซีดีและดีวีดี  1  เครื่อง 
6 หนังสือภาษา วรรณกรรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดประมาณ 300   เล่ม 
7 สื่อการสอนวีดิทัศน์ ฮั่นจื้อกง   15   ชุด 

             
   2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

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

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

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

1) หนังสือ 

1.1) ภาษาไทย   จ านวน  409 ชื่อเรื่อง 

1.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม  409 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม   - ชื่อเรื่อง 

 

 

http://aritc.yru.ac.th/
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3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จ านวน   229 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

 รวม   229 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 เป็นฐานขอ้มูลวารสารฉบับเต็ม
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, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 
 
 

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=


68 
 

 

 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 โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
      จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก า ร เรี ย น รู้  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
ก ารศึ กษ า ใน ห้ อ ง เรี ย น น อก
ห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

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 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  
     มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

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   

      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                 คณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
 4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
       (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 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. 2555     

เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย     :  หลักสตูรสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    
  สาขาวิชาภาษาจีน 
ช่ือภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts in  Chinese 
 

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

  
ปรับปรุง 

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 
    หลักสูตรวิชาภาษาจีนมุ่งผลิตบุคลากรให้มีองค์ความรู้
คู่ทักษะ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถสร้าง
ความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ    

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบุคลากรให้มีองค์
ค วาม รู้ คู่ ทั กษ ะ   และ เพี ยบพร้ อมด้ วยคุณ ธรรม    
สามารถสร้างความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ  

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์
ในการผลิตบุคลากรภาษาจีนให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้ง 
4 ด้าน ดังนี ้
    4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาจีน มีทักษะ  
สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   ประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในช้ันสูงต่อไปได้ 
     4.2 เพื่ อผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม ในการพัฒนาความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล  
 4.3 เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความคิด  วิจารณญาณ      
มีคุณธรรม ใฝ่รู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจน
สามารถแก้ปัญหา และด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 4.4 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สร้าง
เครือข่ายกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและ
ต่างประเทศ    

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 
 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค     

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค     
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า  124  หน่วยกิต  

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      88   หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต 
       1) วิชาเอกบังคับ                 54   หน่วยกิต 
        2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   27   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า        
                                              7   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต    

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า           94 หน่วยกิต   
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    87 หน่วยกิต 
     1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ    54 หน่วยกิต 
     2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต     
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ     
                                              7   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             8 หน่วยกิต 
ก.  วิชาบังคับ   10   หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                        
  2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนาการ                 
              เรียนรู้            2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข.  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและเขยีนค าไทย 2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน  
              ภาษาอังกฤษ           2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน  
              และการเขียน               2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน      2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 

8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 
                                      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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และ 2100104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้)     
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 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร2  2(1-2-3) 

1. ปรับปรุง
จ านวนหน่วย
กิต 
2. ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายิชา 
4. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5. เพิ่ม
รายวิชาใหม ่



74 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           6  หน่วยกิต 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                            
              2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์             2(2-0-4) 
2100112  ความสุขศึกษา              2(1-2-3) 
 
 
 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3)                                               
2150102  การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
 
 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                        6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                 2(1-2-3) 
 
 
 

1.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) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 88   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ                          54   หน่วยกิต 
2107101 ภาษาจีนระดับต้น 1             3(2-2-5) 
2107102 ภาษาจีนระดับต้น 2             3(2-2-5) 
2107103 ภาษาจีนระดับกลาง 1          3(2-2-5) 
2107104 ภาษาจีนระดับกลาง 2          3(2-2-5) 
2107105 การฟังและการพูดภาษาจีน1  3(2-2-5) 
2107106 การอ่านภาษาจีน  1            3(2-2-5) 
2107107 การเขียนภาษาจีน 1            3(2-2-5) 
2107208 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง       3(2-2-5) 
2107209 ภูมิหลังทางสังคมและวฒันธรรมของ       
             ชาวจีน                            3(3-0-6) 
2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน2  3(2-2-5) 
2107211 การอ่านภาษาจีน 2              3(2-2-5) 
2107212 การเขียนภาษาจีน 2            3(2-2-5) 
2107213 วัฒนธรรมจีน                     3(2-2-5) 
2107214 ภาษาจีนระดับสูง 1             3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  94   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       87  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ   54  หน่วยกิต 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1         3(2-2-5) 
2110102 การฟงัและการพูดภาษาจีน1   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) 
2110214 ภาษาจีนระดับกลาง 2         3(2-2-5) 

ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
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2107315 ภาษาจีนระดับสูง 2             3(2-2-5) 
2107316 การเขียนรายงานภาษาจีน      3(2-2-5) 
2107318 ภาษาจีนในสื่อมวลชน           3(2-2-5) 
2107320 ภาษาจีนธุรกิจ 1                 3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาเลือก   ไม่น้อยกว่า       27 หน่วยกิต 
2107317 การพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 
2107319 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                           
              3(2-2-5) 
2107321 ภาษาจีนธุรกิจ 2                 3(2-2-5) 
2107322 การแปลภาษาจีน                3(2-2-5) 
2107323  นิทานสุภาษิตจีน                3(3-0-6) 
2107324  ภาษาจีนประยุกต์               3(3-0-6) 
2107325  วรรณคดีจีนและวรรณกรรมจีนสมัยใหม่    
                                     3(3-0-6) 
2107326  ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ   3(2-2-5) 
2107327  บทอ่านคัดเลือกทางสงัคมศาสตร ์3(2-2-5) 
2107428  หลักภาษาจีน                   3(3-0-6) 
2107429  เรื่องสั้นจีน                      3(2-2-5) 
2107430  ภาษาจีนถิ่น                     3(2-2-5) 
2107431  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน3(2-2-5)                             
2107432  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน   3(2-2-5) 
2107433  สุภาษิตและส านวนจีน         3(3-0-6) 
2107434  ภาษาจีนโบราณ                 3(3-0-6) 
2107435  วรรณกรรมจีนโบราณ          3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                       
 7    หน่วยกิต 
2107436  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
              ภาษาจีน                              2(90)   
2107437  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 
                                                     5(450) 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต   
 
 
 

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) 
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 ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
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9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกวา่   12  หน่วยกิต 
  1.1 บังคับเรียน                           10  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 
 

 
 
 
 
 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1. กลุม่ภาษาและการสื่อสารไม่นอ้ยกว่า   12 หน่วยกิต 
   1.1  บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
             ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่ อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน ชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง 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 
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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

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 
  
 

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  
 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อั งกฤษ เดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
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 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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 
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 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 
development 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
   Malay for Communication 
               การ ใช้ภ าษ ามล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
               การ ใช้ภ 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 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3)                 
              Malay for Communication  
              and Learning Development 
               พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

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 าการตดิต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขยีน
ประโยคที่ไม่ซบัซ้อน 
              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 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

ไม่มี 2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 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 

วิชาใหม่ 

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

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
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 

    1.2  เลือกเรียน                        2      หน่วยกิต 
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 าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค า
ไทยให้ถูกต้อง 

1.2 เลือกเรียน                             2      หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                2(2-0-4) 
               Principles of Reading and   
               Writing Thai Words     
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
ค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  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  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

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 
 

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  ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading 
for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

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 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                   2(1-2-3) 
             English for Reading and Writing  
             Development 
              พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ านจับ ใจความ งานหลากห ลายสาขาได้ อย่ 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. 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
              Basic Malay  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
  

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
              Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
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 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

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 ให้สามารถประยุกต์ ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

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, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3)
 Basic Arabic  
              อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้ างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ  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 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

 

ไม่มี 2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 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 

วิชาใหม่ 

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 
 

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 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ไม่มี 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
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 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 
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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
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 

3. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์                   6   หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
             ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ทางทั้งทางประเพณีประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

3. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางประเพณี 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
  Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 

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   
 
 
 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ2(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 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public    
              Conscious Mind 
              ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต        2(1-2-3) 
             Skills for Life   
              ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ก า ร สื่ อ ส า ร  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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3)                          
             Life and Thai Culture 
              เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง
จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ

ไม่ม ี
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
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  
 

4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            
  6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3)    
  Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 
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  

 
 
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                           
               2(1-2-3)      2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

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; 
health promotion for life quality development 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน 
                                 2(1-2-3)     2(1-2-3) 
   Information Technology in 
   Daily Life 
   ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 

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 
 

ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิมเพิ่มเติม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่มี 

 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 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 

วิชาใหม ่

ไม่มี 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 า
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 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      88   หน่วยกิต  
2107101  ภาษาจีนระดับต้น 1          3(2-2-5) 
              Basic  Chinese 1 

 ศึกษาหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีนฝึกอ่าน
ศัพท์  วลี  ประโยคและข้อความอย่างง่าย   ศึกษาและฝึก
เขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย   
ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย  และ
ไทย-จีน 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า          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 l i fe :  mastery at least  300 words 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

2107105  การฟังและการพูดภาษาจีน1     3(2-2-5) 
              Chinese Listening and Chinese  
 Speaking 1 
 ฝึกการฟังบทสนทนาเรื่องต่างๆการเล่าเรื่อง 
การอธิบาย การบรรยายสั้น ๆ เพื่อจับใจความ ฝึกทักษะ
การพูด   การน าเสนอบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามหัวข้อท่ีก าหนด 

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 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

2107107  การเขียนภาษาจนี 1         3(2-2-5) 
 Chinese Writing 1 

 ฝึ ก เขี ย น ข้ อ ค ว าม อ ย่ า ง ง่ าย เกี่ ย วกั บ
ชีวิตประจ าวัน เช่น จดหมายส่วนตัว  บันทึกประจ าวัน 
เพื่อฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วสื่อ
ความหมายของตนให้ผู้อืน่ทราบได้ 

2110103  การเขียนภาษาจนี 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 
and Chinese dictionary search, Chinese 
character types, including structure and make 
sentences 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107208  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง   3(2-2-5) 
  Sound System of Chinese   
  ศึกษาสัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาจีน  
เพื่อฟังและวิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง  ส ารวจและ
ฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย  และ 
ฝึกการฟังและสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  เพื่อ
ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว  โดยเน้นความสามารถในการ
ฟังให้เข้าใจ 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Chinese phonemes; reading and transcribing 
phonetic symbols 

2107102  ภาษาจีนระดับต้น 2         3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2 
 ฝึกทักษะด้านฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกอ่าน
ศัพท์ วลี ที่ยากขึ้น  อ่านประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น 
เพื่อท าความเข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง  ศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของรูปประโยค ท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียน
เพื่อการสื่อสาร  เน้น เรื่องการออกเสียงจีนกลางให้ได้
มาตรฐาน 

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 ศึกษา
ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107210  การฟังและการพูดภาษาจีน2  3(2-2-5) 
              Chinese Listening  and  Speaking 2 
 ฝึกการฟังภาษาจีน โดยผสานทักษะการฟัง
และการพูดให้กลมกลืนมากยิ่งขึ้น    เพื่อเพิ่มทักษะใน
การฟังของนักศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น  ฝึกแสดงความ
คิดเห็นและโต้ตอบต่อข่าวสารที่ทันสมัยและเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน 

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 
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 topics 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107212  การเขียนภาษาจนี 2         3(2-2-5) 
 Chinese Writing 2 
 ฝึกเขียนข้อความตามประเพณีนิยม เช่น 
จดหมายธุรกิจ  บัตรเชิญ บัตรอวยพร ตลอดจนบทความ
ขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้สามารถน าศัพท์ต่าง ๆที่เรียน
มาแล้ว แสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัย
และประเพณีนิยม 

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 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 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 

2107106  การอ่านภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
  Chinese Reading 1 
 ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ 
เช่น ประกาศ  อนุเฉท  การบรรยายเรียงความอย่างง่าย  
จดหมายและบทความขนาดสั้น  ฝึกความเร็วในการอ่าน 
โดยจับใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ 

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

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107209  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนจนี                           
                3(3-0-6) 
             Socio-cultural Backgrounds of  
 Chinese People 
 ศึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ทั้ง
ทางด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์   การปกครอง 
เศ รษฐกิ จ  ความ เช่ื อ  ขนบ ธรรม เนี ย มป ระ เพ ณี  
ศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตของคนจีน 

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

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

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107103  ภาษาจีนระดับกลาง 1        3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 1 
 ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ศัพท์
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่ ศัพท์เครือญาติ  
เครื่ อ งแต่ งกาย  ส่ วนต่ างๆของร่างกาย   อาหาร  
เครื่องใช้สอย  และจ านวนนับ  ความรู้อักษรจีน 500 ตัว 

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
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซอ้นเพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการฟงั 
การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่
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   
      

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่มี 2110211  การฟังและการพูดภาษาจีน 3  3(2-2-5)

 Chinese Listening and Speaking  3 
 วิ ช าที่ ต้ อ งสอบ ผ่ าน ก่ อน  ：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 

วิชาใหม่ 

2107211 การอ่านภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
 Chinese Reading 2 
 ฝึกการอ่านข้อความประเภทต่าง ๆ และ
วรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี โดยเน้น
การตีความและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจาก
ข้อความที่อ่าน  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
จากเรื่องที่อ่าน  และสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได้ 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2107428  หลักภาษาจนี  3(3-0-6) 
 Chinese Grammar  
  ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของค า  ระบบ
การสร้างค า  ระบบการใช้ค า วิเคราะห์รูปประโยคและ
ฝึกการเขียนรูปประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 

2110213  หลักภาษาจนี 3(3-0-6)
 Chinese Grammar 
 ลักษณ ะและโครงสร้างหลักภาษาจีน 
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค 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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2107104  ภาษาจีนระดับกลาง 2       3(3-0-6) 
              Intermediate Chinese 2 

 ศึกษาศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง  การ
เดินทาง  การติดต่อสื่อสาร  โครงสร้างไวยากรณ์และรูป
ประโยคพื้ นฐานภาษาจีนกลาง  ความรู้อั กษรจีน 
โดยประมาณ 1,000 ตัว 
 

2110214  ภาษาจีนระดับกลาง2 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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107213  วัฒนธรรมจนี         3(2-2-5) 
 Chinese Culture 
 ศึกษาลักษณ ะทั่ วไปของวัฒนธรรมจีน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  คุณธรรม จริยธรรม  ความ
เชื่อ ค่านิยม  ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  และวิถีชีวิตของ
ชาวจีน 

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

1.ปรับปรุงรหัส
วิชา 
2.เพ่ิมหน่วยกิต
ทฤษฎีและ
ศึกษาด้วย
ตนเองลดหน่วย
กิตปฏิบัต ิ
3.ปรับปรุง  
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพ่ิม
ค าอธิบาย  
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107214  ภาษาจีนระดับสูง 1           3(2-2-5) 
 Advanced Chinese 1 
 ศึกษาภาษาจีนอย่างเป็นระบบ  ยกระดับ
ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและ
การแปลให้สูงขึ้นในทุกๆด้าน สามารถใช้ภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 

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 
 Continuation of Intermediate Chinese 
2; Improve higher level of listening, speaking, 
reading and writing skills: mastery at least 700 
words  
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2107315  ภาษาจีนระดับสูง 2       3 (2-2-5) 
 Advanced Chinese 2 
 มุ่งเน้นในความหลากหลายของกลยุทธ์ทาง
ภาษาจีนที่มีความจ าเป็น ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตจริง 
ส ามารถ ใช้ภ าษ าจี น ได้ อ ย่ า งค ล่ อ งแคล่ วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

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 least 700 
words 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107316  การเขียนรายงานภาษาจีน   3(2-2-5) 
 Chinese Report Writing   
 ฝึกการเขียนรายงานจากการค้นคว้าเป็น
ภาษาจีน  การตีความหมายหัวข้อเรื่อง  วางโครงเรื่อง วิธี
รวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนื้อความ การ
ใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก  การอ้างเหตุผล เชิงอรรถ  ดรรชนี 
และบรรณานุกรม 
 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง  
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107320  ภาษาจนีธุรกิจ 1        3(2-2-5) 
 Business for Chinese  1 
 ศึกษาภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในวงการ
ธุรกิจ ฝึกการสนทนาในโอกาส   ต่าง ๆ เช่น  การติดต่อ
ลูกค้า  การจัดงานเลี้ยงรับรอง  การนัดหมาย  การ
ประชุม เป็นต้น  ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง 
ๆ เช่น จดหมายสมัครงาน  จดหมายสอบถาม จดหมาย
สั่งซื้อ  จดหมายทวงถาม  จดหมายปรับความเข้าใจ  
ตลอดจนการกรอก ใบสมัคร แบบฟอร์ม และการเขียน
บันทึก  เป็นต้น 
 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107322  การแปลภาษาจีน            3(2-2-5) 
 Chinese Translations    
 ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็น
ภาษาจีน  และภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย   ตั้งแต่การ
แปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ  บทสนทนา และ
บทความ เอกสาร  สุนทรพจน์ และจดหมายประเภทต่าง 
ๆ 

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, 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
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passages, document, speeches and letter types 
f r o m  C h i n e s e  t o  Thai and vice versa 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107318  ภาษาจีนในสื่อมวลชน       3(2-2-5) 
              Chinese in Mass Media  
 ศึ ก ษ า ภ า ษ า ที่ ใ ช้ ใน สื่ อ ม ว ล ช น  เ ช่ น
หนังสือพิมพ์   วิทยุ โทรทัศน์  ฝึกการตีความจากการอ่าน
และฟัง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   บทความเชิงวิจารณ์  
บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดยเน้นความ
เข้าใจศัพท์ส านวนท่ีใช้ในสื่อมวลชน 

2110218  ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3(2-2-5)
 Chinese for Mass Media 
 ภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ฝึกการตีความจากการอ่านและฟัง การ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิ ดเห็น 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, 
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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2107432 ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Calligraphy 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนแบบ
ต่างๆ หลักสุนทรียศาสตร์และรูปแบบต่างๆของศิลปะ
การเขียนตัวอักษรจีน การฝึกเขียนตัวอักษรจีนด้วย
อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของจีน 

2110219  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน   3(2-2-5)
 Chinese Calligraphy 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนแบบตา่งๆ 
หลักสุนทรียศาสตร์และรปูแบบต่างๆ ของศิลปะการเขยีน
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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2107431  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจนี  
                                               3 (2-2-5) 

 Computer Skills in Chinese 
            ศัพ ท์ ภ าษ าจี น ด้ าน คอมพิ ว เตอร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการศึกษาค้นคว้า  การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



94 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2107317  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
           Chinese Public Speaking 
 ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน เน้น
การใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพ และกลวิธีการพูด เช่น 
การอธิบาย การกล่าวรายงาน การสรุป   การแสดงความ
คิดเห็น  การพูดจูงใจและโน้มน้าวใจ 

2110322 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน   3(2-2-5) 
 Chinese for Public Speaking 
 ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 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 
situations 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2110323  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  
  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  

วิชาใหม่ 

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

วิชาใหม่ 

2107321  ภาษาจีนธุรกจิ 2        3(2-2-5) 
 Business for Chinese  2 
 ศึกษาภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น มุ่งเน้นการพูดและการเขียน เช่นการ
ธนาคาร โครงการทางด้านธุรกิจ และการส่งเสริมการ
ลงทุน เงินทุน  สินค้าอุปโภคและบริโภค 

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

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
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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 

ภาษาอังกฤษ 

2107430  ภาษาจีนถิ่น                3(2-2-5) 
     Chinese Dialects  

 ศึกษาภาษาจีนถิ่นที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่ม
ชาวจีนในประเทศไทย เช่น ภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจี น
กวางตุ้ง เน้นความสามารถในการฟังและการพูด 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

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

วิชาใหม่ 

ไม่มี 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 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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2107429  เร่ืองสั้นจีน                    3(2-2-5) 
       Chinese Short Stories 
 ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีช่ือเสียงของจีน 
เพื่อให้สามารถจับใจความและสรุปแนวความคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้   และมีความรู้ ความเข้าใจ ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และค่านิยมของชาวจีน 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2107326  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ 3(2-2-5) 
 Chinese for Secretarial Science 

 ศึกษาภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ  เน้น
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารเช่นบันทึกข้อความ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์กร  พร้อมทั้ง
ศึกษาศัพท์เทคนิคและส านวนที่ 
จ าเป็นในงานเลขานุการ 

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 
organization, study  technical words for 
secretarial work 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2107427  บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
                           Selective Reading Passages in 

 Social Science           
        ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนใน
ปัจจุบัน   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย  จากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชาภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107435  วรรณกรรมจีนโบราณ       3(3-0-6) 
             Classical Chinese Literature 

 วรรณคดีจีนตั้งแต่สมยัแรกเริ่มถึงกอ่นสมัย
ราชวงศ์ชิง การอ่านและวิเคราะห์ บทคัดสรรจาก
วรรณคดีจีนทีส่ าคัญในแตล่ะสมัย 
 

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 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



97 
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ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

วิชาใหม่ 

ไม่มี 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 

วิชาใหม่ 

2107433  สุภาษิตและส านวนจีน        3(3-0-6) 
  Chinese Proverbs and Idioms 
 ส านวนภาษาจีนที่ มีความถี่ ในการใช้สูง 
นิทานสุภาษิตที่มีช่ือของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญา
ชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวนและ
สุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 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 

วิชาใหม่ 
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2107436  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
             ภาษาจีน                           2(90) 
       Preparation for Professional 
 Experience in Chinese 
 จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง ในสถานประกอบการ  ภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม  
บ ริ ษั ท น า เที่ ย ว   ส านั ก งาน  ฯ ล ฯ  ก่ อน ออก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ   

2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ภาษาจีนและเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน                       
                                   2(180ชั่วโมง) 

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

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

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิม่
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2107437การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจนี                 
                                                    5(450) 
             Full Time Professional 
 Experience  in  Chinese 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้
ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และ
ผู้บริหารกิจการ  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และ
มี ก ารอภิ ป ราย  วิ เค ราะห์   แล ะส รุป ผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ไม่มี 2110441  สหกิจศกึษาภาษาจนี       6(600 ชั่วโมง) 
 Cooperation Education in Chinese 
 ฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
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 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 

วิชาใหม่ 
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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 

2107319  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวและการ  
              โรงแรม          3(2-2-5) 
              Chinese for Tourism and  Chinese 
 for Hotel 
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม   ค าศัพท์และรูปแบบของ
ภาษาจีน  ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและการจัดการในธุรกิจการ
โรงแรม  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานเช่น 
การบริการในโรงแรม สนามบินภัตตาคาร ร้านค้าเป็นต้น 

ไม่มี ปรับออก 

2107425  วรรณคดีจีนและวรรณกรรมจีน สมัยใหม ่                     
       3(3-0-6) 
 Chinese Literature and  Modern 
 Chinese Literature 
 ศึกษาลักษณะทั่ วไป   และรูปแบบการ
ประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน จากอดีตถึง
ปัจจุบันอย่างสังเขป  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีที่ส าคัญ
ในแต่ละสมัย พร้อมทั้ งฝึกทักษะและวิเคราะห์บท
คัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยของจีน 

ไม่มี ปรับออก 

2107323  นิทานสุภาษิตจนี          3(3-0-6) 
 Chinese Proverbial Tales 

  ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีช่ือเสียงของจีน  เน้น
คติธรรมและปรัชญาชีวิต และรู้จักใช้สุภาษิตจีนได้อย่าง
เหมาะสม 

ไม่มี ปรับออก 

2107434  ภาษาจีนโบราณ           3(3-0-6) 
 Classical Chinese   
 ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร  เพื่อให้
เข้าใจลักษณะโครงสร้าง ไวยากรณ์   และความหมาย
โดยเฉพาะช้อแตกต่างในด้านการใช้ศัพท์และหลักภาษา
ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน 

ไม่มี ปรับออก 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4403 /2558  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 521 /2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



110 
 

 

 
 
 
 
 



111 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ   ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 

 
หน้า 4 ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ค ว าม ว่ า  “ จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น เป็ น
ภาษาไทย” 

ปรับเป็น “เน้นภาษาจีนและภาษาไทยเป็นหลัก 
และใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30”  
(หมายเหตุ จ านวนร้อยละสามารถปรับได้ ส่วน
รายวิชาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย เช่น 
การแปลภาษาจีน การอ่านภาษาจีน ภาษาจีนเพ่ือ
การโรงแรม ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ภาษาจีน
ธุรกิจ เป็นต้น) 

2 หน้า 4 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา 
ความว่า “รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้” 

“นักศึกษาต่างประเทศ” ปรับเป็น “นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ” 
 

3 หน้า 4 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ข้อสังเกต หากเป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศที่
เป็นชาวจีนสามารถเรียนได้หรือไม่ เนื่องจาก
เป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้ว 

ปรับเป็น นักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถ
สื่ อ ส า รภ าษ าไท ย ได้  ไม่ ร ว ม นั ก ศึ ก ษ าช าว
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ หรือชาวจีน 
เป็นต้น 

4 หน้า 5 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ปรับเป็น อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 

5 หน้า 5 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 

เพ่ิมเติม 
-พนักงานบริษัท 
-พนักงานสายการบิน 

6 หน้า 5 ข้อ 8.6 อาจารย์สอนภาษาจีน ปรับเป็น “ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษา
ระดับ  ต่าง ๆ ” 

7 หน้า 6 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

เพ่ิมเติมในเรื่องของไทยกับจีน เช่น ความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งทั้ งหมดเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้อง
ปรับปรุ งหลั กสู ตรดั งกล่ าวให้ ทั นสมั ย  สร้ าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทาง
ภาษาจีน  

8 หน้า 7 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัด
ที่  2-3 ...จึงจ าเป็นต้องสร้างหลักสูตรให้มี
มาตรฐาน... 

อธิบายเพ่ิมเติมว่า ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
อย่างไร โดยสรุปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ว่า
ปรับเปลี่ยนไปอย่างไรจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 
เช่น ประเภทของรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นหรือต่างไป
จากเดิม  
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
9 หน้า 8 ข้อ 2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ิมเติมในส่วนของการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น active learning และ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

พิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น active 
learning 
กลยุทธ์ 

- แลกเปลี่ยนและจัดให้มีการสัมมนาระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เน้นการเรียนแบบ 
active learning 
- จัดท าการประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ active learning 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ผลการประเมินในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
แบบ active learning 
- ผลการประเมินและการวิเคราะห์การเรียนการ
สอนแบบ active learning 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

10 หน้า 5 ข้อ 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1   
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป แต่ในหน้า 9    
มีแผนรับนักศึกษาและรายละเอียดรายรับ
ตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2559 -2563 ส่ วนหน้ า 10      
ข้ อ  2 .6 .2  มี รายละเอี ยดรายจ่ ายตั้ งแต่         
ปี พ.ศ. 2555-2559  

ปรับปี พ.ศ. ให้ตรงกัน 

11 หน้า 12 รายวิชา 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 
ข้อสังเกต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสามารถ
เลือกเรียนวิชาดังกล่าวได้อีกหรือไม่ หากได้
เนื้อหาจะซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร
ภาษาจีนหรือไม่ 

หากมีความซ้ าซ้อนกัน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนพิจารณาปรับรายวิชาดังกล่าวออก อีกทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะภาษาต่างประเทศนั้น ๆ  

12 หน้า 14 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 2 3 
Chinese Listening and Chinese 

ภาษาอังกฤษ ปรับเป็น Chinese Listening and 
Speaking 1 2 3 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
Speaking 1 2 3 

13 หน้า 14 รายวิชา 2110214 วัฒนธรรมจีน 
เป็นหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกบังคับ แต่
ในหน้า 17 แผนการศึกษาของชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2 รายวิชาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก  

ปรับแก้ให้ตรงกัน 

14 หน้า 15 รายวิชา 2110327 นิทานสุภาษิตจีน 
และรายวิชา 2110435 ส านวนและสุภาษิตจีน 

มีความซ้ าซ้อนกัน  (ดูจากค าอธิบายรายวิชา) 
พิจารณาปรับ เป็นรายวิชาเดียว และปรับชื่ อ
ร า ย วิ ช า เป็ น  ส า น ว น จี น （熟语 Chinese 
Idioms）เนื่ อ งจากครอบคลุ มส านวนจี นทุ ก
ประเภท（熟语：成语、惯用语、俗语、

谚语（俗谚）、歇后语等） 
15 หน้า 15 รายวิชา 2110430 หลักภาษาจีน พิจารณาเป็นรายวิชาบังคับ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่

นั กศึ กษ าจะได้ เรี ยน รู้ ห ลั กท ฤษ ฎี อย่ า ง เป็ น
กระบวนการ 

16 หน้า 16-19 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา 
ข้อสังเกต รายวิชาเอกเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละ
ภ าคการศึ กษ า เป็ น เลื อกบั งคั บห รือ ไม่ 
เนื่องจากมีรายวิชาเอกเลือกอ่ืน ๆ อีกจ านวน
มากที่ มีอยู่ ในหลักสูตรแต่ ไม่ ได้ ระบุ ไว้ ใน
แผนการศึกษา 

พิจารณารายวิชาเอกเลือก 

17 หน้า 30 รายวิชา 2110101 ภาษาจีนระดับ
ต้น 1 ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ศัพท์  วลี  และโครงสร้าง
ประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้
ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า  

และ 
หน้ า  32 รายวิช า 2110211 การเขี ยน
ภาษาจีน 1 ค าอธิบายรายวิชา การศึกษา
วิวัฒนาการและระบบของตัวอักษรจีน ฝึก
ทักษะการเขียนตัวอักษรจีน สามารถเขียน
ศัพท์ วลี และประโยคอย่างง่ายได้ 
ข้อสังเกต  
1. เมื่อพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา พบว่ามี
ความซ้ าซ้อนกัน “ศึกษา...ศัพท์  วลี  และ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค พ้ื น ฐ า น ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 300 
ค า”/“ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน สามารถ

1. หากเปิดในภาค/ปีการศึกษาเดียวกัน เห็นควร
พิจารณาปรับค าอธิบายรายวิชารายวิชา 2110211 
การเขียนภาษาจีน 1 ใหม่  
2. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก คือ รายวิชา 
“อักษรจีน/ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรจีน/การ
เรียนรู้ตัวอักษรจีน” 
ค าอธิบายรายวิชา ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร
จีน โครงสร้างและรูปแบบตัวอักษรในแต่ละสมัย 
วิวัฒนาการของภาษาจีนไปสู่อักษรย่อ 
 
Chinese Characters 
History of Chinese characters; character 
make-ups and Forms of each historical 
period; evolution toward simplified forms. 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
เขียนศัพท์ วลี และประโยคอย่างง่ายได้” ซึ่ง
เนื้อหารายวิชา 2110211 การเขียนภาษาจีน 
1 จะต้องเรียนในรายวิชา 2110101 ภาษาจีน
ระดับต้น 1 อยู่แล้ว 
2. ค าอธิบายรายวิชา 2110211 การเขียน
ภาษาจีน 1 “การศึกษาวิวัฒนาการและระบบ
ของตัวอักษรจีน”  

18 หน้า 47-55 ข้อ 3.1 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป/หมวด
วิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ ในตารางมี
ความหมายดังนี้ 
ข้อสังเกต ใช้ข้อความไม่ตรงกัน เช่น  
- หน้า 47 ใช้ค าว่า “ด้าน” แต่ในตารางหน้า 
48-50 ไม่มีค าว่า “ด้าน” 
- หน้า 47 ใช้ข้อความว่า “3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา/4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ” แต่ในตารางหน้า 
48-50 ใช้ข้อความว่า “3. ทักษะเชาว์ปัญญา/
4. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ” 
- หน้า 51 ไม่มีค าว่า “ด้าน” แต่ในหน้า 52-
55 มีค าว่า “ด้าน” 

ปรับใช้ข้อความรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

19 อ่ืน ๆ  - พิจารณาเพ่ิมเติมแบบฟอร์มแสดงร้อยละของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน
ห ลั ก สู ต ร ที่ ส ะ ท้ อ น  Active Learning (ต า ม
ตัวอย่าง) 
- ภาคผนวก ฏ  ประวัติ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร ยังไม่มีข้อมูล  
- ในตัวเล่มหลักสูตร เลขหน้ามีบ้าง ไม่มีบ้าง  
- ตรวจสอบการเว้นวรรค โดยเฉพาะเครื่องหมาย 
“ๆ” ควรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
- ค าผิดหรือข้อผิดพลาดอ่ืน ๆ สามารถดูได้จากตัว
เล่มหลักสูตร 
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ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้า 7 ข้อ 13.1 ข้อย่อย 1.ค าว่าหมวดวิชศึกษา

ทั่วไป บรรทัดที่ 2 
หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 1.2.1 
ศึกษาต่อในชั้นสูง 

แก้เป็น หมวดวิชาศึกษา 
 
แก้เป็น ศึกษาต่อในขั้นสูง 

2 หน้า 9 ข้อ 2.3 ข้อย่อย 2.3.2 นักศึกษามีเจตคติไม่
สอดคล้องกับสาขาวิชา 

อธิบายค าว่า  “เจตคติ” ให้
ชัดเจนด้วย 

3 หน้า 14 วิชาภูมิหลังทางสังคมศาสตร์และ
วัฒนธรรมจีน กับวิชาวัฒนธรรมจีน คล้ายกันมาก 

อาจตั้งชื่อใหม่ในรายวิชาวิชา
ภูมิหลังทางสังคมศาสตร์และ
วัฒนธรรมจีน  

4 หน้า 15 วิชาหลักภาษาจีน ปรับเป็นวิชาบังคับ 
5 หน้า 15 วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน ปรับชื่อวิชา และค าอธิบาย

รายวิชาให้เนื้อหามีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 

6 หน้า 17 รหัสวิชาหลักภาษาจีนผิด 
- ส าหรับแผนการศึกษา น่าจะเขียนให้

ยืดหยุ่นในส่วนของรายวิชาเลือกแต่ละภาค
การศึกษา เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยเปิด
รายวิชาไม่ได้ตามที่เขียนไว้ อาจมีปัญหา
ตามมา  

ปรับรหัสให้ถูกต้อง 
รายวิชาเลือก ควรเขียนแค่ 
วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 
 

7 หน้า 34  ภาษาจีนธุรกิจ 2 ไม่ได้เขียนรายวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน 

เพ่ิมเติมรายวิชาที่สอบผ่านคือ 
ภาษาจีนธุรกิจ 1 

8 หน้า 37 วิชาเรื่องสั้นจีน เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
วรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยได้ 

แก้เป็น วิชาปกิณกคดีจีน และ
ปรับแก้ค าอธิบายวิชาใหม่ 

9 หน้า 40 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ค าว่า 
“ภาษาลายูกลาง” 

แก้เป็น“ภาษามลายูกลาง” 

10 นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษามลายูเป็นวิชาบังคับ ควรเพิ่มจุดเด่นของหลักสูตร
ว่า นักศึกษาเอกภาษาจีน
สามารถใช้ภาษามลายูในการ
สื่อสารได้ หรือมีความรู้ภาษา
นี้เป็นพิเศษ 
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ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.เกตมาตุ  ดวงมณี  
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาจีน ดังนั้นภาษาท่ีใช้

ควรมีภาษาจีน  
ควรเพิ่มภาษาจีนในรูปแบบ
ของหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อ 
5.2 

2 มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หน้า 4,6,7,16,32,38 ,40 ควรมีการตรวจสอบการพิมพ์
ใหม่ 

3 การพิมพ์ที่ยังปรากฏการฉีกและแยกค า  การใช้   
ไม้ยมก และเครื่องหมายต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบการพิมพ์ที่ยัง
ปรากฏการฉีกและแยกค า  
การใช้ไม้ยมก และ
เครื่องหมายต่าง ๆ 

4 หมวดที่ 6 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยังมีการเขียนที่ไม่ครอบคลุม  

ควรเพิ่มเนื้อหาด้านความ
ความร่วมมือ ทางการค้าและ
การลงทุน 

5 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.1 
ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร ควรเป็น
ปรัชญาที่สั้นและให้ความหมายชัดเจน  

ควรปรับแก้โดยการตัด 
“หลักสูตรวิชาภาษาจีน” 
ปรับแก้ประโยคด้านหลังให้มี
ความกระชับ เพื่อใช้เป็น
ปรัชญาของหลักสูตร 

6 หมวดที่ 3 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ข้อ 
2.4.1 ยังไม่ชัดเจน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าในข้อ 
2.3 ดังนั้นจึงควรปรับแก้ 
“กรณีท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้อง
ปรับพื้นฐานทางภาษาจีน” 
เป็น “กรณีท่ีนักศึกษาไม่มี
พ้ืนฐานทางภาษาจีน” 

7 หมวดที่ 3 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาเฉพาะ 
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหน้า 14 

ปรับให้สอดคล้องกัน 

8 วิชาศึกษาท่ัวไปมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารให้นิสิตวิชาลงเรียน อาจมีการสอนที่ซ้ าซ้อน
กับภาษาจีนขั้นต้น 1  

ควรเปลี่ยนวิชาใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนวิชาอ่ืนที่เป็น
การเพ่ิมทักษะก่อนเข้าสู่
วิชาเอก 

9 เนื่องจากวิชาเอกท่ีเปิดสอนเป็นวิชาที่พัฒนาทักษะ
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์   
 

รายวิชา “หลักภาษาจีน” ควร
ระบุเป็นวิชาเอกบังคับ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
10 พบข้อผิดพลาดจากการเรียงล าดับรหัสรายวิชาและ

การพิมพ์รหัสวิชา  
ตรวจสอบการเรียงล าดับรหัส
รายวิชาและการพิมพ์รหัสวิชา
ใหม่  

11 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา จ านวนวิชาเอก
บังคับมีจ านวนหน่วยกิตไม่ครบ มีเพียง 17 รายวิชา 
เนื่องจากมีการจัดวิชาวัฒนธรรมจีนซึ่งเรียนในปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก  

ปรับรายวิชาวัฒนธรรมจีนให้
อยู่ในหมวดที่ถูกต้อง 

12 หากมีการเพ่ิมรายวิชา “หลักภาษา” ในหมวด
วิชาเอกบังคับ ดังนั้นจึงควรปรับและเลือกวิชาบาง
วิชาออกจากหมวดนี้ เนื่องจากหน่วยกิตจะเกินกว่า
แผนที่ก าหนด 

ปรับเปลี่ยนรายวิชาเอกบังคับ
ให้ครบตามหน่วยกิตที่ก าหนด 

13 หมวดวิชาเอกเลือก มีการระบุวิชาไว้เรียบร้อย ท าให้
มิสามารถเปิดรายวิชาอ่ืนที่ต้องการสอนได้ อีกท้ัง
ผู้เรียนมิสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้ 

ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ควร
มีใส่เส้นประ ไว้ในหมวด
วิชาเอกเลือก เพ่ือให้สะดวกใน
การเปิดรายวิชาให้นักศึกษา
เรียน และสามารถเปิดสอนใน
รายวิชาอ่ืนที่อยู่ในหมวด
วิชาเอกเลือกได้ 

14 ค าอธิบายรายวิชา 2110102 ภาษาจีนระดับต้น 2 
“เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 500 ค า” ไม่ชัดเจน  

เป็นการเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มจาก 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 
1 หรือเพียงแค่เรียนรู้ค าศัพท์ 
500 ค าเท่านั้น หากเป็นการ
เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิม จึงควรระบุ
ในค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
ว่า “เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน
ประมาณ 500 ค า เพ่ือจาก
ภาษาจีนระดับต้น 1” และ
ควรมีการแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาใน 2110203 
ภาษาจีนระดับกลาง 1 
2110204 ภาษาจีน
ระดับกลาง 2 ด้วย 

15 ค าอธิบายรายวิชา 2110209 การอ่านภาษาจีน 2 
ยังไม่ชัดเจน 

รายวิชา 2110209 การอ่าน
ภาษาจีน 2 ควรเพิ่มตัวอย่าง
งานเขียนประเภทต่าง ๆ ให้
เหมือนกับ 2110208 การอ่าน
ภาษาจีน 1 เพ่ือให้เห็นความ
แตกต่างของการสอน และเอ้ือ



151 
 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ต่อการเตรียมการสอนและ
การเขียน มคอ. 3 

16 รายวิชา 2110112 ระบบเสียงภาษาจีน ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ยังไม่เหมาะสมกับชื่อวิชา 

รายวิชา 2110112 ระบบเสียง
ภาษาจีน ควรปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้เหมาะสมตาม
ระบบเสียง ควร เพ่ิม “เสียง 
พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์” 

17 ค าอธิบายรายวิชา 2110113 ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวจีน ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับรายวิชา  
2110214 วัฒนธรรมจีน  

เสนอแนะให้ตัด “ทั้งทาง”
ออก และย้าย “ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียบประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนิน
ชีวิตของชาวจีน” บรรจุเป็น
ค าอธิบายของวิชาวัฒนธรรม
จีน 

18 รายวิชา 2110317 การเขียนรายงานภาษาจีน 
ค าอธิบายรายวิชา ที่ว่า “การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก” 
หมายถึงอะไร  

ควรเปลี่ยนเป็นการใช้ถ้อยค า
ตามความเหมาะสม 

19 วิชาใดท่ีมีบุรพวิชา ควรเพิ่มค าว่า บุรพวิชา ด้วย ตรวจสอบรายวิชาที่มีบุรพวิชา
ใหม่ 

20 ไม่พบการฝึกปฏิบัติในค าอธิบายรายวิชา 2110322 
การแปลภาษาจีน ซึ่งมีหน่วยกิตเป็นวิชาปฏิบัติ  

ควรเพิ่มการฝึกในค าอธิบาย
รายวิชาด้วย เช่น เพ่ิมฝึกแปล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

21 ค าอธิบายรายวิชา 2110203 ปรัชญาจีน ยังมีความ
ไมช่ัดเจนในการใช้ค า 

ควรปรับแก้ค าอธิบายตัดค าว่า 
“จีน” หลังอิทธิพลออก และ
ย้ายไปต่อหลังค าว่า “สังคม” 

22 ไม่พบการฝึกปฏิบัติในค าอธิบายรายวิชา 2110433 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จีน ซึ่งเป็นวิชาที่มีหน่วย
กิตปฏิบัติ  

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็น 
“ฝึกใช้คอมพิวเตอร์” 

23 ไม่พบการฝึกปฏิบัติในค าอธิบายรายวิชา 2110437 
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็น
วิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ 

เพ่ิมการฝึกสาธิตการสอนใน
ค าอธิบายรายวิชา 

24 การลงความรับผิดชอบหลักและรองในแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ยัง
ไม่สอดคล้องกับรายวิชาเท่าท่ีควร 
 

ปรับแก้ความรับผิดชอบหลัก
และรองใหม่ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
25 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

มีการใช้ค าที่ไม่เหมาะสมในข้อ 1.2 และ 1.3 
ปรับแก้ประโยค “ก าหนดให้
คณาจารย์ใหม่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มาตรฐานความเป็นครู 
หลักสูตรและอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง” อยู่ในข้อ 1.2 

26 รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชาในตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและใหม่ยังไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับแก้ไขใหม่ 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
   ในคราวประชุมครั้งที ่6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 
หน่วยกิต เนื่องจากมากเกินไป  

หลักสูตรพิจารณาคงเดิม เนื่องจาก
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่มีพ้ืนฐาน 
จึ งท า ให้ ต้ อ ง เรี ย น วิ ช า พ้ื น ฐ าน
ภาษาจีนให้ เข้มข้น  นักศึกษาจะ
สามารถต่อยอดในรายวิชาต่อไปได้ดี
และมีประสิทธิภาพ 

2 การรับนักศึกษา ควรปรับเป็น รับนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
หรือภาษาจีนได้ 

ปรับแก้เป็น รับนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างประเทศที่ สามารถ
สื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาจีน
ได ้

3 ชื่อวิชาล่ามภาษาจีนเบื้ องต้น  ตรวจสอบชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษให้ตรงกับชื่อวิชาภาษาไทย 

ตรวจสอบทั้งชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ตรงกับภาษาไทยภาษาไทย คือ วิชา
ล่ ามภ าษาจี น เบื้ อ งต้ น  Chinese 
Basic Interpreting  

4 หน้าที่ 5 ข้อ 13 เพ่ิมเติมข้อ 13.2 รายวิชาที่เปิดสอน
ให้นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมา เรียน และข้อ 13.3 การ
บริหารจัดการ 

เพ่ิมเติมข้อที่ 13.2 และ 13.3  

5 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  ระบุ
จ านวนหน่วยกิต 2(90) แก้ไขเป็น 1(90) เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

แก้ ไขจ านวนหน่ วยกิ ตจาก2(90
ชั่วโมง) เป็น 2(180 ชั่วโมง) เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6 หมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ควรเพ่ิมเติมทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เ พ่ิ ม เติ ม ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ
มหาวิทยาลัย 

7 การก าหนดหน่วยกิตควรเพ่ิมชั่วโมงด้านการปฏิบัติ 
เช่น วิชาการฟังการพูด 

หลักสูตรพิจารณาคงเดิม เพราะเป็น
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

8 ควรปรับชื่อวิชาให้สามารถสื่อเข้าใจง่าย เช่น วิชาบท
อ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ ควรปรับเป็น “บทอ่าน
ภาษาจีนคัดสรรทางสังคมศาสตร์” และใช้ชื่อวิชา
ภ าษ าอั งกฤษ  “Chinese Selective Readings in 
Social Science” 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน า เป็น  “บท
อ่ า น ภ า ษ า จี น คั ด ส ร ร ท า ง
สั งค ม ศ าส ต ร์ ”  แ ล ะ ใช้ ชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ “Chinese Selective 
Readings in Social Science” 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9 วิชาภาษาจีนระดับต้น 2 ค าอธิบายรายวิชาค าว่า 

“เพ่ิมขึ้น 300 ค า” แก้ไขเป็น     “ไม่น้อยกว่า 300 
ค า” 

พิจารณาแก้ ไขรายวิชาภาษาจีน
ระดับต้น – กลาง –สูง ค าอธิบาย
รายวิชาค าว่า “เพ่ิมข้ึน” แก้ไขเป็น  
“ไม่น้อยกว่า” 

10 วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ค าอธิบายรายวิชาระบุว่า 
“ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จ าลอง” 
แก้ไขเป็น “ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในการโรงแรม” 

พิจารณาแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ว่า“ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์
จ าลอง” แก้ไขเป็น “ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาจีนในการโรงแรม” 

11 วิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ค าอธิบายรายวิชาระบุ
ว่า “ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จ าลอง” 
แก้ไขเป็น “การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในการ
ท่องเที่ยว” 

พิจารณาแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ว่า “ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์
จ า ล อ ง ”  แ ก้ ไข เป็ น  “ก า ร ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร ใช้ ภ าษ าจี น ใน ก า ร
ท่องเที่ยว” 

12 วิชาปรัชญาจีน ค าอธิบายรายวิชาระบุว่า “ปรัชญา
แนวคิดและค าสอนของนักปรัชญาจีน” ควรระบุให้
ชัดเจนว่านักปรัชญาคนใด เพ่ือให้ผู้สอนได้ออกแบบ
การสอนใน มคอ.3 ได้ง่ายขึ้น 

พิจารณาแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ปรัชญาจีน โดยระบุชื่อนักปรัชญา
ดังนี้ จงจื๊อ เล่าจื๊อ เม่งจื๊อ เหมาเจ๋อ
ตง เป็นต้น 

13 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกวิชาให้
ตรงและสอดคล้องกันทุกท่ี 

พิจารณาตรวจสอบรายชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทุกวิชา 

14 เพ่ิมเติมเอกสารประกอบการสอน ในประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

เพ่ิมเติมเอกสารประการสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

        ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้าที่ 2 ข้อ 8 ควรปรับเป็น “อาชีพที่สามารถประกอบ

ได้หลังส าเร็จการศึกษา” 
พิจารณาแก้ ไขจาก“อาชีพที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา” เป็น “อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา” 

2 หน้าที่ 2 ข้อ 2.4.1 ควรปรับค าอธิบายให้สอดคล้องกับ
ข้อ 2.3.1 

พิจารณาปรับแก้ไข เป็น 2.4.1 
จั ด อ บ รม ป รั บ พ้ื น ฐ าน ท า ง
ภาษาจีนก่อนเริ่มภาคการศึกษา
แรก กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีพ้ืนฐาน           

3 ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับภาษาไทยทุกรายวิชา 

พิ จ า รณ า ภ าษ า อั งก ฤ ษ ใน
เบื้ อ งต้ น และให้ ผู้ เชี่ ย วช าญ
ทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบ 

4 เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ภาษาจีน 

5 ควรจะมีอาจารย์พิเศษ เพ่ิมเติมอาจารย์พิเศษ 2 ท่าน 
1. อ. อังคณา ทายุโก 
2. อ. สุไลยา กุวิง 
ซึ่งทั้ งสองท่านเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาจีน 

6 หน้าที่ 42 ข้อ 5 เพ่ิมเติม “ข้อก าหนดในการท าวิจัย” เพ่ิมเติม “ข้อก าหนดในการท า
วิจัย” 

7 หมวดที่  4 คุณ ลักษณะพิ เศษของนักศึกษา ควร
พิจารณากลยุทธ์/กิจกรรมและการประเมินผลให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนปัจจุบัน 

ห ลั ก สู ต รป ระชุ ม พิ จ า รณ า      
ก ล ยุ ท ธ์ / กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ         
การประเมินผลให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

8 ผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน ควรพิจารณากลยุทธ์การสอน
และการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน 

หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการ
เรียนรู้เฉพาะด้าน ปรับกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ซึ่ง
เป็นรูปธรรมและปฎิบัติได้จริง 

9 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรมี 2 ระดับ 
คือ ระดับรายวิชา และ ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพิจารณาการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ิมเติม
สองหั วข้อ  คื อการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิ ช า และการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
10 หน้า 61 ข้อ 2.1 ควรปรับเป็น “ศึกษาดูงานทั้งในและ

หรือต่างประเทศ 
พิจารณาตรวจสอบและปรับ 
แก้ไขตามค าแนะน า 

11 หมวดที่ 7 การก ากับมาตรฐาน ควรพิจารณาคราววาระ
ในการประชุม 

หลักสูตรพิจารณาปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

12 ควรเพ่ิมเติมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา 
เพ่ือเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานที่
เสมือนจริง 

หลักสูตรประชุมพิจารณาเพ่ิม
รายวิช าเต รียมสหกิ จศึ กษ า
แ ล ะส ห กิ จ ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ เป็ น
ทางเลือกให้นักศึกษามีโอกาส
และมีประสบการณ์การท างานที่
เสมือนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



159 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อเอกสารประกอบการ
สอนของอ.วรากร แซ่พุ่น  ชื่อ“ภูมิหลังทาง
สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีน” หรือ 
“ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน” 

แก้ไขจาก “ภูมิหลังทางสังคมศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาวจีน” เป็น “ภูมิหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน” 

2 เพ่ิมเติมเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรเพ่ิมหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฐ 
                       ประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชา    ภาษาจีน 
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. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์.  (2559). 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว. 
   (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของ            
   โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 6.2   บทความ (ถ้ามี) 

วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว.  
(2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 
2560.  
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา 2107107 การเขียนภาษาจีน 1  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107214 ภาษาจีนระดับสูง 1  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  2107432 เรื่องสั้นจีน   3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  2107324 ภาษาจีนประยุกต์  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107315 ภาษาจีนระดับสูง 2  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107212 การเขียนภาษาจีน 2  3 (2-2-5) นก. 
 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                             ( นายภากร นพฤทธิ์ ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ภาษาจีน   
2. ชื่อ – สกุล    นายวรากร 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. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์.  (2559). 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว. 
   (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของ            
   โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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 6.2   บทความ (ถ้าม)ี 
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว.  

(2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 
2560. 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
วรากร  แซ่พุ่น. (2559). ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน. เอกสารประกอบการ 

สอนรายวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา  4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา 2107217 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  2107209 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา 2107101 ภาษาจีนระดับต้น 1    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107102 ภาษาจีนระดับต้น 2    3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา 2107103 ภาษาจีนระดับกลาง 1    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107104 ภาษาจีนระดับกลาง 2    3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  2107214 ภาษาจีนระดับสูง 1    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107315 ภาษาจีนระดับสูง 2    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  2107215 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107320 ภาษาจีนธุรกิจ 1     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา 2107212 การเขียนภาษาจีน 2    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  2107436 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  2 (180)   นก. 

 ชื่อวิชา 2107437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  5 (450)   นก. 
  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                           ( นายวรากร แซ่พุ่น ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา    ภาษาจีน 
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. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจีน 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 

วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์.  (2559). 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว. 
   (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของ            
   โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 6.2   บทความ (ถ้ามี) 

วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว.  
(2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 
2560. 
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   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
วรทา  รุ่งบานจิต. (2558). ระบบเสียงภาษาจีนกลาง. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบเสียง

 ภาษาจีนกลาง, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา 2107321 ภาษาจีนประยุกต์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2107208 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107319 การแปลภาษาจีน 2   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา 2107214 การแปลภาษาจีน 1   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107326 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107323 วรรณคดีจีน    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา 2107428 หลักภาษาจีน    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา 2107322 การแปลภาษาจีน   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107212 การเขียนภาษาจีน 2   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450)   นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท   -      ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                           (นางสาววรทา รุ่งบานจิต) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชา    ภาษาจีน 
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 & 
Modern Chinese 
Literature  

2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ.  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจีน 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 

วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์. (2559). 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว. 
   (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของ            
   โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2   บทความ (ถ้ามี) 
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว.  

(2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 
2560. 
 



169 
 

 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
วรนาถ  แซ่เซ่น. (2558). ภาษาจีนธุรกิจ 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ 1, ยะลา: 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา 2107107 การอ่านภาษาจีน 1   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  2107216 หลักภาษาจีน    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  2107324 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107106 การอ่านภาษาจีน 1   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107211 การอ่านภาษาจีน 2   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107322 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107107 การเขียนภาษาจีน1   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2107318 ภาษาจีนธุรกิจ    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2107319 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2107325 วรรณคดีจีนและวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา 2107105 การฟังและการพูดภาษาจีน1  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2107320 ภาษาจีนธุรกิจ1    3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา 2107429 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2 (180)   นก. 
 ชื่อวิชา 2107437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450)   นก. 
          
 7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
   
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                             ( นางสาววรนาถ แซ่เซ่น ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชา    ภาษาจีน 
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 
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Other Languages 

2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ภาษาจีน 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์.  (2559). 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว. 
   (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของ            
   โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2   บทความ (ถ้ามี) 
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น และชุติมา ค าแก้ว.  

(2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 
2560. 
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    6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 วราลี  รุ่งบานจิต. (2558). วัฒนธรรมจีน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวัฒนธรรมจีน,     
  ยะลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา 2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  2107320 นิทานสุภาษิตจีน   3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  2107432 เรื่องสั้นจีน   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107105 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107212 การเขียนภาษาจีน 2  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107213 วัฒนธรรมจีน   3 (2-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107431 การเขียนภาษาจีน 3  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107318 ภาษาจีนในสื่อมวลชน  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107316 การเขียนรายงานภาษาจีน  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  2107317 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
             
 7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                          ( นางสาววราลี รุ่งบานจิต ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


