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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช  2565 
********************************* 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คณะ     : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่  1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

:  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Chinese) 
                    :  B.A. (Chinese) 

 

3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน......................................................... ............................ 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.................................................. 

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8(5/2563) เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที ่67(1/2564) เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที ่84(1/2564) เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม
ครั้งที ่2(2/2564) เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการประชุม
ครั้งที ่177(3/2564) เมื่อวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2567  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 งานบริการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน หรืออุตสาหกรรมบริการอ่ืน ๆ 
8.2 ล่าม นักแปล 
8.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
8.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานในภาคธุรกิจ 
8.5 นักการทูต หรืองานด้านการต่างประเทศ 
8.6 อาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับภาษาจีน 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 วิโรจน์  ตระกูล
พิทักษ์กิจ 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese Language Philology) 
Beijing Normal University, China, 2553 
M.A. (Chinese Language Philology) 
Beijing Language and culture University, China, 2547 
ค.บ. (ภาษาจีน) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 สุธัญญา ปานทอง  อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)   
Central China Normal University, China, 2560 
M.A. (Chinese Philology) 
Xiamen University, China, 2554 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก ง 

3 Zhihui Sun  อาจารย์  
 

 

M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages) 
Harbin Normal University, China, 2561 
B.A. (Chinese as a foreign language) 
Harbin Normal University, China, 2557 

ภาคผนวก ง 

4 ดุจรวี กรรมถัน  อาจารย์ M.M. (Enterprise Management) (Chinese Program) 
Shanghai Maritime University, China, 2560 
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 

ภาคผนวก ง 

5 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์  อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,  2551 

ภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและ

ต่อเนื่องมาหลายปี อีกทั้งเป็นประเทศที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างมาก ทุกประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยต้องพร้อมรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน ดังนั้นภาษาจีนกลางจึงได้เข้ามามี
บทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
ติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ 
สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสนใจในภาษาจีนและตื่นตัวที่
จะเรียนรู้ภาษาจีนกันมากขึ้น ส าหรับประเทศไทยจ านวนผู้เรียนภาษาจีนก็มีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ล้วนมีเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการประกอบอาชีพและ
โอกาสในการติดต่อธุรกิจเพ่ือให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ได้ขยายไปทั่ว
โลกในปัจจุบัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของประเทศจีน มี

อิทธิพลต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้ภาษาจีนกลาง
เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ  ท าให้ภาษาจีนกลายเป็น
ภาษาหนึ่งที่ส าคัญ  เป็นอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนภาษาในหลายประเทศท่ัวโลกไม่น้อยไป
กว่าภาษาอ่ืน ๆ   

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลานานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)” มากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ภาษาจีนมีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทย
ในทุกระดับทั้งด้านการติดต่อธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกลางมีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
สถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน เปิดสอน
ภาษาจีนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาของ
ทั้งสองประเทศ 
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การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งภาษา เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจีน เป็นปัจจัยหนึ่งในการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนเพ่ือ
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน ท าให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ    

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้

ภาษาจีน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และการ
แปล โดยอาศัยความรู้ผนวกกับด้านวัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคม ภูมิศาสตร์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้าน สามารถพัฒนาตนเองในสายงานต่าง ๆ ต่อไปได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรในปี   
พ.ศ.2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏต้นแบบที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่
ท้องถิ่น ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก าหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 4 ข้อดังนี้ 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชด าริ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

3) สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อ่ืน ๆ             
ที่เก่ียวข้องได้  

3) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอ่ืนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการ
คณะอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนและวิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
13.2.1 วิชาโทภาษาจีน เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่น/คณะอ่ืนมาเรียน 
13.2.2 วิชาเลือกเสรี  
13.2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

และบริการ คณะวิทยาการจัดการ 
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา

คณะ/หลักสูตรอ่ืน 
- ไม่มี - 

13.4 การบริหารจัดการ 
13.4.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.4.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการควบคู่

กับคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับการท างานในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

บุคคลที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีนได้เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นภาษาหลักที่
ส าคัญในยุคโลกไร้พรมแดน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศและระหว่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว จะเป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพ่ือใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
1.3.2 มีความรู้และทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสังคม และการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง

ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 1.3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.4.1 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพ่ือใช้ในการสื่อสารและประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
1.4.2 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของสังคม และการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
1.4.3 เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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1.4.4 เป็นบัณฑิตที่สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างเสริมความ 
สัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนและประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะชั้นปีของนักศึกษา 
นักศึกษา รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 ด้านทักษะภาษา 
อ่านเขียนสัทอักษรพินอินได้ ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง สนทนาภาษาจีนประโยค

พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อ่านเขียนอักษรจีนได้ 500 -800 ตัวอักษร แปลประโยคที่
โครงสร้างไม่ซับซ้อนได้ 
ด้านสาระความรู ้

      มีความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงภาษาจีน หน่วยเสียง โครงสร้างและองค์ประกอบของพยางค์ 
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน เช่นด้านภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวจีน 
เป็นต้น 

ชั้นปีที่ 2 ด้านทักษะภาษา 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น ใช้ภาษาสื่อความหมายได้

ถูกต้องและรวดเร็ว อ่านเขียนอักษรจีนได้ 800-1,200 ตัวอักษร อ่านและแปลบทความที่มีความ
ยาว 800-1,000 ตัวอักษรได้ เขียนความเรียงเรื่องราวที่เก่ียวกับตนเองหรือหัวข้อทั่วไปความยาว 
500-800 ตัวอักษรได้ 
ด้านสาระความรู้ 

มีความรู้ด้านไวยากรณ์จีนเบื้องต้น เข้าใจโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน รูปแบบประโยค
ประเภทต่างๆความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การประยุกต์ใช้
โปรแกรมและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจีน 

ชั้นปีที่ 3 ด้านทักษะภาษา 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อน ฟังข่าวสารทั่วไป อ่านและแปล

เรื่องสั้นหรือบทความที่มีความยาว 1,000 - 1,500 ตัวอักษรได้ ใช้ภาษาสื่อความหมายและ
สนทนาตอบโต้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อ่านเขียนตัวอักษรจีนได้ 1,200 - 
1,800 ตัวอักษร เขียนความเรียงหัวข้อเฉพาะความยาว 1,200 - 1,500 ตัวอักษรได ้
ด้านสาระความรู้ 

มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน วรรณคดีจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีนและภาษาจีนโบราณ
เบื้องต้น มีความรู้ด้านไวยากรณ์จีน หลักภาษา การสร้างค าและรูปแบบประโยคที่ซับซ้อน การ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค 
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นักศึกษา รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนเฉพาะทาง สนทนาโต้ตอบใน

สถานการณ์เฉพาะ สามารถต่อรอง เสนอความคิดเห็นและฟังข่าวสารที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านได้ 
อ่านเขียนอักษรจีนได้ 1,800 - 2,500 ตัวอักษร เขียนความเรียงหัวข้อเฉพาะที่สนใจหรืองาน
เขียนที่เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้ อ่านบทความท่ีมีความยาว 1,500 - 2,000 ตัวอักษร 
แปลประโยคหรือบทความที่ซับซ้อนและเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนักศึกษา
สามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 หรือสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทียบเท่า 
HSK ระดับ 4  ซ่ึงจัดสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ด้านสาระความรู้ 

มีความรู้ด้านหลักการและวิธีการเขียนเฉพาะด้าน การอ่านบทความที่มีความยาวและซับซ้อน 
กลวิธีการแปลประโยค บทความหรือข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น  เอกสารหรือบทความต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานในสายงานด้านต่าง ๆ 

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
เพ่ือใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านภาษาจีนให้
สอดคล้องกับวิชาชีพด้านต่างๆ ได้ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างถูกท านองคลองธรรม สามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อ่ืนได ้
  1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (ถ้ามี)  

1) MUDO205 ศิลปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน 
  1.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชาศิลปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน (PLO) 

1.1.1) มีความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน 
1.1.2) สามารถผลิตสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีนได้ 
1.1.3) สามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม 
   1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในชุดวิชา (CLO) 
 1.2.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศิลปะการถ่ายทอด 
  1.2.1.1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 
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  1.2.1.2) สามารถใช้ภาษา เทคนิคและสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.1.3) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการเป็นนักถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ด ี
 1.2.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ         
  1.2.2.1) รู้หลักการ ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
  1.2.2.2) สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศได้ 
  1.2.2.3) ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประทศให้เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน 
 1.2.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาการจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน 
  1.2.3.1) รู้หลักและวิธีการจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน 
  1.2.3.2) สามารถผลิตสื่อการสอนภาษาจีนได้ 
  1.2.3.3) ตระหนักในการเลือกใช้หรือผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้เรียน   

2) MUDO206 ภาษาจีนเพื่อศาสตร์ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 2.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชาภาษาจีนกับศิลปะการบริการ (PLO) 

 2.1.1) สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานบริการโรงแรมได้ 
 2.1.2) สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานบริการด้านการท่องเที่ยวได้ 
  2.1.3) มีบุคลิกภาพที่ดี เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ด ี
  2.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในชุดวิชา (CLO) 

2.2.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศิลปะการบริการ 
    2.2.1.1) รู้และเข้าใจในบทบาทของนักบริการที่ดี 

    2.2.1.2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและประยุกต์ใช้กับสายงาน
บริการประเภทต่าง ๆ ได้ 

2.2.1.3) สามารถสื่อความหมายท้องถิ่นในประเด็นด้านประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมได้ 

2.2.1.4) ตระหนักในการเป็นนักบริการที่ดี ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ด้วยจิตบริการ 

2.2.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
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  2.2.2.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  

  2.2.2.2) สามารถใช้ส านวนและค าศัพท์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
งานบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ 

  2.2.2.3) เป็นผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรมที่ดี มีจริยธรรม 

2.2.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 
 2.2.3.1) มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการประเภทต่าง ๆ  
 2.2.3.2) รู้ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบประโยค บทสนทนาภาษาจีนที่ใช้
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ 
 2.2.3.3) สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานบริการประเภท
ต่าง ๆ ได ้
  2.2.3.4) มีบุคลิกภาพที่ดี ตระหนักและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
ของผู้ให้บริการที่ด ี
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมีความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่สป.อว. ก าหนด 

1. มีนโยบายและคณะกรรมการ
หลักสูตร 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์
หลักสูตร 
3. ส ารวจและติดตามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3 . ผลการส ารวจและติ ดต าม
บัณฑิต 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ส ารวจต าราและสื่อการสอนที่มีอยู่ 
เพ่ือน ามาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

รายงานผลการส ารวจทรัพยากรที่มี
อยู่ และแผนการบริหารจัดการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. การจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม 

ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 
 

1. รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 
2. ฐานข้อมูลทรัพยากรที่จัดซื้อ
เพ่ิมเติม 

3. การพัฒนาอาจารย์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์
เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
เห็นความส าคัญชองการเขียนต ารา
และเอกสารประกอบการสอน 
รวมถึงการท าผลงานทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมและ/หรือสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในสาขา 

1. อาจารย์ในสาขาได้เข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. อาจารย์ในสาขามีผลงานทาง
วิชาการ และ/หรือ ต าราและ
เอกสารประกอบการสอนและ/หรือ 
3. อาจารย์ในสาขาได้รับการ
สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้
และ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ และ อ่ืน ๆ แก่
นักศึกษาให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. จัดให้มีการพบปะกับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของ
สาขา 
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่
ละชั้นปี และพบปะกับนักศึกษาทุก 
ๆ สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

1. รายงานการพบปะนักศึกษาแรก
เข้า 
2. ก าหนดเวลาในการพบปะเพ่ือให้
ค าปรึกษาที่แน่นอนในแต่ละ
สัปดาห์ 
3. แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

1. ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน 
3. จัดอบรมและสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) เพ่ือวัด
ระดับความรู้ของนักศึกษา 

1. ข้อมูลจากสถานประกอบการ
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ร้อยละ 60 ของจ านวนบัณฑิตมี
งานท าในระยะเวลา 1 ปี  
3. ร้อยละ 70 ของนักศึกษาสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ผ่าน
ระดับ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา   

2. การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตให้ความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1. แบบประเมินผลโครงการ 
2. ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา  
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 
 



(มคอ.2) หน้า 16 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
1) มีความประพฤติดี 
2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขที่ก าหนด ของสาขาวิชานั้น 
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
5) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะและพ้ืนฐานทางภาษาจีนไม่เท่ากัน   

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเริ่มเรียน และจัดสอนเสริมนอกเวลาให้กับนักศึกษาที่มี
พ้ืนฐานอ่อนหรือไม่เคยมีพ้ืนฐานทางภาษาจีนมาก่อน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบํารุงรักษา      
 - ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 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 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินการ      

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 598,400 1,196,800 1,795,200 2,393,600 2,393,600 

รวม (ก) 598,400 1,196,800 1,795,200 2,393,600 2,393,600 

ข. งบลงทุน      

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 

รวม (ข) 149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 

รวม (ก) + (ข) 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ ระบบคลังหน่วยกิต 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     137 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า     101 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน       4 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ     54 หน่วยกิต 
2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

  2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
  2.4) วิชาโท    ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes   
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Foundation English  
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture  
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills  

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative  Education  
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life  
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of Life  
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development  
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 
 Music Appreciation  
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6) 
 Visual Art Aesthetic  
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
 Planning for Life with the Elderly  
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Arts for life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society  
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GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living  
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6) 
 Global Living  
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
GESO104 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
 Law for Living   
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics in Daily Life  
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Wisdoms in Handicraft  
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 
 Geosocieties of the Lower Northern Region  
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Communication for Life  
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Media Literacy and Utilization of Information  
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6) 
 Phitsanulok Study  
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6) 
 Cognizant of Finances  
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education  
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6) 
 Anti-Corruption  
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 The King’s Philosophy for Local Development  
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GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs  

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GESC103 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Statistics in Daily Life   
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life  
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Energy and Life  
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Foods  
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Value-added Products from Local Wisdoms  
GESC110 พืชในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Plants in Daily Life  
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 Household Solid Waste Management  
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Energy  
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1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย     ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 
GESS100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercises for Health  
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Recreation for Life  
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Health for Life  
GESS103 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Handiworks in Daily Life  
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Agriculture in Daily Life  
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6) 
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Creation Inspiration in Artworks  
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life  
GESS108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 101  หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน       4  หน่วยกิต 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4) 
 The Arts of Knowledge Impartment  
HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3) 
 The Arts of Services  

2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  75  หน่วยกิต 
2.2.1) เอกบังคับ    54  หน่วยกิต 

CN111  ภาษาจนีระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Elementary Chinese 1  
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CN112  ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Elementary Chinese 2  
CN113 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 
 Sound System of Chinese  
CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  
CN214  ภาษาจีนระดับต้น 3 3(2-2-5) 
 Elementary Chinese 3  
CN215 ภาษาจีนระดับต้น 4 3(2-2-5) 
 Elementary Chinese 4  
CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 3(3-0-6) 
 Conspectus of China  
CN222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 2  
CN231  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Reading and Writing 1  
CN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 1  
CN317 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 2  
CN341 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Grammar  
CN342 การแปลภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Chinese Translation  
CN333 การเขียนภาษาจีนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(2-2-5) 
 Chinese Writing for specific Purposes  
CN253 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6) 
 Evolution of Chinese Calligraphy  
CN254 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 
 History of China  
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CN371 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Teaching Chinese as a Foreign Language  
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Chinese Studies  

2.2.2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
CN152 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Culture  
CN223 การเรียนภาษาจีนผ่านสื่อ   3(3-0-6) 
 Chinese Learning through Media  
CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Information Technology and Computer  
CN332 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Reading and Writing 2  
CN354 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 
 Introduction to Chinese Literature  
CN361 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel  
CN463 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 3(3-0-6) 
 Chinese for Services   
CN472 การจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Instruction Media Method  
CN443 การแปลภาษาจีนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Chinese Translation for Specific Purposes  
CN462 ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Chinese  

2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7    หน่วยกิต 
2.3.1) แผนประสบการณ์วิชาชีพ 

บังคับ     1 หน่วยกิต 
CN391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Chinese 
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เลือก     6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาต่อไปนี้ 

CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน          6(450) 
 Field Experience in Chinese  
CN495 การศึกษาอิสระภาษาจีน       6(450) 
 Independent Study in Chinese 
CN496 ภูมิภาคศึกษาจีน        6(450) 
 China Regional Study   

2.3.2) แผนสหกิจศึกษา    7  หน่วยกิต 
CN498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน       1(45) 
 Co-operative Education Preparation in Chinese 
CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน        6(--) 
 Co-operative Education in Chinese 

2.4) วิชาโท     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่

สาขาวิชาอ่ืนหรือกลุ่มวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรนี้ 

วิชาโทภาษาจีน     15 หน่วยกิต  
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

CN218 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 1  
CN219 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 2  
CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  
CN222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 2  
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CN223 การเรียนภาษาจีนผ่านสื่อ 3(3-0-6) 
 Chinese Learning through Media  

* กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาจีน) 15 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมาเลือกเรียน โดยเลือก

เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
CN218 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 1  
CN219 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 2   
CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  
CN361 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel    
CN463 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 3(3-0-6) 
 Chinese for Services  

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

CN111 
 

ภาษาจีนระดับต้น 1 
Elementary Chinese 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN151  
 

ภูมิปริทัศน์จีน 
Conspectus of China 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

CN113 
 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
Sound System of Chinese  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
CN112 ภาษาจีนระดับต้น 2 

Elementary Chinese 2 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CNxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก  - 
รวม 21 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4)  วิชาแกน - 

CN214 ภาษาจีนระดับต้น 3 
Elementary Chinese 3 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN253 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6) เอกบังคับ - 

CNxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
XXX วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 20 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3)  วิชาแกน - 
CN215 ภาษาจีนระดับต้น 4 

Elementary Chinese 4 
3(2-2-5) เอกบังคับ  - 

CN231 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 
Chinese Reading and Writing 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN254 ประวัติศาสตร์จีน 
History of China 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

CNxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
XXX วิชาโท (2) 3(x-x-x)  เอกเลือก - 

รวม 20 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 

CN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN342 ไวยากรณ์ภาษาจีน 
Chinese Grammar 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

CN333 การเขียนภาษาจีนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
Chinese Writing for specific Purposes 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

XXX วิชาโท (3) 3(x-x-x) วิชาโท - 

XXX เลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 
รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

CN317 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ 
- 

CN342 การแปลภาษาจีนพ้ืนฐาน  
Basic Chinese Translation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN371 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
Teaching Chinese as a Foreign 
Language  

3(2-2-5) เอกบังคับ  

CNxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
XXX วิชาโท (4) 3(x-x-x) วิชาโท  

XXX เลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 
Selected Topics in Chinese Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Professional Experience หรือ* 

1(45) ประสบการ
ณ์ภาคสนาม 

- 

CN498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน* 
Co-operative Education Preparation in Chinese 

1(45) ประสบการ
ณ์ภาคสนาม 

- 

CNxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

CNxxx วิชาเอกเลือก (6) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
CNxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

XXX วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 16 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

CN392 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน * 
Field Experience in Chinese  

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

CN391 

CN495 การศึกษาอิสระภาษาจีน * 
Independent Study in Chinese  

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

CN391 

CN496 ภูมิภาคศึกษาจีน * 
China Regional Study 

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

CN391 

CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน *  
Co-operative Education in Chinese 

6(650) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

CN498 

รวม 6 หน่วยกิต   

*ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 

การก าหนดรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการใช้ระบบ
รหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย  ตัวอักษร  มีความหมาย ดังนี้ 

CN              หมายถึง      อักษรย่อสาขาวิชาภาษาจีน 
เลขหลักร้อย        หมายถึง     ระดับความยากง่ายของชั้นปี เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี 
เลขหลักสิบ         หมายถึง      กลุม่วิชา ในสาขาวิชา 

 1         หมายถึง      กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษาจีน 
 2          หมายถึง      กลุ่มวิชาการฟัง – การพูด(สนทนา) 
 3          หมายถึง      กลุ่มวิชาการอ่าน - การเขียน 
 4          หมายถึง     กลุ่มวิชาหลักภาษา - การแปล 
 5          หมายถึง     กลุม่วิชาเฉพาะทางวรรณคดี/สังคมและวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ 
 6          หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาจีนส าหรับวิชาชีพทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว 
 7          หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาจีนส าหรับวิชาชีพทางด้านการสอน 
 8          หมายถึง     กลุ่มวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 9          หมายถึง     กลุ่มวิชาสัมมนา/วิจัย/เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

เลขหลักหน่วย     หมายถึง      ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความส าคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
 

GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้ส านวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น
เพ่ือหาหัวข้อเรื่อง จับใจความส าคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ตามบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของ
สาขาวิชา 
 

GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
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ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ     
ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ         

ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ                

ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืน ๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการน าไปใช้ในประโยคสนทนา  
 

GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึงอธิบาย 
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เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้
ดียิ่งขึ้น 
 

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานที่ที่ส าคัญ
ของประเทศเกาหลี 

 

GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น  ๆ แล้วจับ

ใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเรื่องที่ง่าย และเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลก 
เปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การท าความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การท ากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดท าโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งค าถามทางปรัชญาคุณค่าของ
ปรัชญาสาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็น
สุข 
 

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น 
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คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย ์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนร า ลักษณะและชนิดการแสดงระบ า ร า ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ
ที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่าร า ท่วงท านองเพลง  

 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของศิลปะและชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
น าเสนอน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
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GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือน าเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ  ทักษะเบื้องต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
เกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนที่ชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การก าหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

ร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
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GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความส าคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการน าเสนอ
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
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GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล   

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ
และการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
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GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ  กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ 
ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความส าคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อที่มี
ต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาผ่านสื่อสารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร

ที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าและบุคคลส าคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีส าคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจ าวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น 
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GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม           
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน 
 

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจ าและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 
GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่

เกี่ยวกับการทุจริต ความส าคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความส าคัญของตนเอง
ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศา
นุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
วิเคราะห์ปัญหา การน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับบุคคล 
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) 
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การท าธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกร้อนเคมีในชีวิตประจ าวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 

GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท าบัญชีครัวเรือน

เบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การค านวณอัตราดอกเบี้ยและเบี้ย
ประกันภัย 
 

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้น 
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมใน 
การใช้สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน   3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ียั่งยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมที่ดี 
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GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  พลังงานในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ
ความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี 
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 

GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความส าคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็นอาหาร ไม่ใช่
อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการประยุกต์ใช้ 
 

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 
Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความส าคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชีวิตประจ าวัน ส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพรพืชเครื่องดื่ม 

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องส าอางและอ่ืน ๆ 
 

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การก าจัด 
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ขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 

GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งก าเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความส าคัญของการออกก าลังกาย มนุษย์กับการออกก าลังกายความ

ต้องการการออกก าลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายโดยเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
 

GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่าง ๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การน า
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม 

พยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจ าวัน การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน

บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตรการ

จัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป ์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า              
การแตง่กายและศิลปะในการด ารงชีวิต 

 

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิดการ
ขับเคลื่อนความคิดและกระท าที่พ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามที่ต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 

GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
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และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 

GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิตในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะสนับสนุน
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 
Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์  สรุปการ

สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญาการ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
ส าคัญ  
 

HU101  ศิลปะการถ่ายทอด        2(2-0-4) 
  The Arts of Knowledge Impartment   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเนื้อหา
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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HU102  ศิลปะการบริการ        2(1-2-3) 
  The Arts of Services 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศิลปะในการสื่อสารและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของ    
นักบริการที่ดี ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการในสายงาน
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เรื่องท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
 
CN111  ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5) 
  Elementary Chinese 1 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง  หลักเบื้องต้นของภาษาจีน ค าศัพท์ วลีประโยค ข้อความ
อย่างง่าย การเขียนโครงสร้างพ้ืนฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย การใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และ          
ไทย-จีน โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 500 ค า 
 
CN112  ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5) 
  Elementary Chinese 2 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านศัพท์ วลีที่ยากขึ้น การอ่านประโยคและ
ข้อความท่ียาวขึ้น โครงสร้างของรูปประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมีความรู้
ค าศัพท์ภาษาจีน 1,000 ค า 
 
CN113  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง      3(2-2-5) 
  Sound System of Chinese 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ระบบเสียงภาษาจีนกลางทั้งหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และระดับเสียง วิเคราะห์ปัญหา
ในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหา
ส าหรับผู้เรียนไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง 
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CN121  การฟังและการพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
  Chinese Listening and Speaking 1 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   หลักการ วิธีการฟังและการพูดภาษาจีน การอธิบายหรือเล่าเรื่องอย่างง่าย บทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน  
 
CN214  ภาษาจีนระดับต้น 3               3(2-2-5) 
  Elementary Chinese 3 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระและการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 1,500 ค า 
 
CN215  ภาษาจีนระดับต้น 4       3(2-2-5) 
  Elementary Chinese 4 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   การฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นความเข้าใจ
และทักษะในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวย โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 2,000 ค า 
 
CN151  ภูมิปริทัศน์จีน       3(3-0-6) 
  Conspectus of China 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของจีนในปัจจุบัน 
ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของจีน 
 
CN222  การฟังและการพูดภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
  Chinese Listening and Speaking 2 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   การฟังและการพูดภาษาจีนในรูปแบบของการสนทนาตามหัวข้อที่ก าหนด 
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CN231  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
  Chinese Reading and Writing 1 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาจีนที่มีเนื้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนใบลา การอ่านและการเขียนประกาศต่าง ๆ ความเชื่อมโยงระหว่าง
การอ่านและการเขียนเพ่ืออ่านและเขียนสรุปบทความหรือบทสนทนาขนาดสั้น   
 
CN316  ภาษาจีนระดับกลาง 1      3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese 1 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   งานเขียนต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี การจดบันทึก การย่อความ การขยายความ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบได้เห็นและได้ฟัง การจับใจความหลักและพลความ โดยมี
ความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 2,500 ค า 
 
CN317  ภาษาจีนระดับกลาง 2      3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese 2 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   งานเขียนต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน สามารถจดบันทึก ย่อความ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบได้เห็นและฟัง เพ่ือให้สามารถจับใจความหลักและพลความที่มี
ความซับซ้อนได้ โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 3,000 ค า 
 
CN341  ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 
  Chinese Grammar 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน  ชนิดและหน้าที่ของค าประเภทต่าง ๆ โครงสร้าง
ประโยคแบบต่าง ๆ ในภาษาจีน 
 

CN342  การแปลภาษาจีนพื้นฐาน      3(2-2-5) 
  Basic Chinese Translation 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  หลักการและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีนระดับ
ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนาและบทความขนาดสั้น 
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CN333  การเขียนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(2-2-5) 
  Chinese Writing for Specific Purposes 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การใช้ค า ส านวน และลีลาการเรียบเรียงส าหรับการเขียนภาษาจีนที่เกี่ยวกับงานในสาขา
อาชีพ การเขียนใบสมัคร ประวัติส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ บทความวิชาการ บทคัดย่อและ
รายงานการวิจัย  
 
CN253  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน      3(3-0-6) 
  Evolution of Chinese Calligraphy 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของตัวอักษรจีน โครงสร้างอักษรจีน ตั้งแต่สมัยอักษร
จารึกโบราณ จนถึงระบบตัวอักษรจีนในสมัยปัจจุบัน  
 
CN254  ประวัติศาสตร์จีน       3(3-0-6) 
  History of China 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน  
 
CN371  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
  Teaching Chinese as a Foreign Language 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   หลักการและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
เบื้องต้น ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ดีในการสอนภาษาจีน การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนที่ใช้ในการ
เรียนการสอน  
 
CN491  หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา      3(2-2-5) 
  Selected Topics in Chinese Studies 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   การค้นคว้าด้านภาษาจีนหรือจีนศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผลงานในรูปแบบของรายงานไม่ต่ ากว่า 3,000 ตัวอักษรจีน 
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CN152  วัฒนธรรมจีน       3(3-0-6) 
  Chinese Culture 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อค่านิยมศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์  และมรรยาทของจีนโดยสังเขป 
 
CN223  การเรียนภาษาจีนผ่านสื่อ     3(3-0-6) 
  Chinese Learning through Media 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การศึกษาบทสนทนาภาษาจีน โดยเน้นที่รูปแบบของภาษา ค าศัพท์ ส านวนและแสลงที่
ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันผ่านเพลง ภาพยนตร์ นิตยสาร โฆษณาหรือสื่ออ่ืน ๆ    
 
CN281  สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน    3(2-2-5) 
  Chinese Information Technology and Computer    

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ค าศัพท์และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การพิมพ์

ข้อความ การสืบค้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการเรียน การสอนและการวิจัย 
 
CN332  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
  Chinese Reading and Writing 2 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การอ่านและการเขียนเนื้อความที่ยาวขึ้น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน
และการเขียนผ่านการวิเคราะห์เนื้อความ การเขียนสรุปเนื้อหาของบทความท่ีอ่านนั้น ๆ    
 
CN354  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน    3(3-0-6) 
  Introduction to Chinese Literature 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยก่อน
ราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขป โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่ส าคัญในแต่ละสมัย 
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CN361  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(2-2-5) 
  Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนในภาษาส านวนที่ใช้ในงานบริการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว การสร้างสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
CN463  ภาษาจีนเพื่องานบริการ      3(3-0-6) 
  Chinese for Services 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบประโยค บทสนทนาภาษาจีนที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมการ
บริการ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ธุรกิจบริการความงาม ธุรกิจสปา ธุรกิจบริการด้านงานขาย งานบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์  
 

CN472  การจัดทําสื่อการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 
  Chinese Instruction Media Method 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  หลักการที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ
ทดลองผลิตสื่อ ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน 
 

CN443  การแปลภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(2-2-5) 
  Chinese Translation for Specific Purposes 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆใน
ระดับที่สูงขึ้น การแปลในงานอุตสาหกรรม งานด้านการแพทย์ เอกสารทางธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
บันเทิงต่าง ๆ  
 

CN462  ภาษาจีนธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Chinese 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ค าศัพท์และส านวนใช้ในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การประชุม การโต้ตอบจดหมายการ
เจรจาต่อรอง ธรรมเนียมและการปฏิบัติตนในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน  
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CN391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    1(45) 
  Preparation for Professional Experience in Chinese 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทักษะด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานและ
เทคโนโลยีต่างๆ มารยาทและการปฏิบัติตนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การพิจารณาเลือกสถานประกอบ  
การ ในการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การปฐมนิเทศก่อนการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
CN392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน     6(450) 
  Field Experience in Chinese   
   วิชาบังคับก่อน : CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้
ภาษาจีน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
การน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล 
 
CN495  การศึกษาอิสระภาษาจีน      6(450)  
  Independent Study in Chinese 
   วิชาบังคับก่อน : CN391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
   การค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ภาษาจีนด้วยกระบวนการ การวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม  การ
สังเคราะห์ วิเคราะหแ์ละสรุปผล และน าเสนอรายงานเป็นภาษาจีน ไม่ต่ ากว่า 5,000 ตัวอักษร 
 
CN496  ภูมิภาคศึกษาจีน          6(450) 
  China Regional Study  
   วิชาบังคับก่อน : CN391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
   การศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์สัณฐานของชาวไทยเชื้อสายจีน หรือศึกษาทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ส าคัญ
ของจีนที่อยู่ในต่างประเทศ และน าเสนอรายงานเป็นภาษาจีน ไม่ต่ ากว่า 5,000 ตัวอักษร หรือน าเสนอใน
ลักษณะสื่อในรูปแบบอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 55 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

CN498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน     1(45) 
  Co-operative Education Preparation in Chinese   
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
   การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้
ภาษาจีนโดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง ทักษะด้านต่าง ๆ              
ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ มารยาทและการ
ปฏิบัติตนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบของรายงานและน าเสนอ
แบบปากเปล่า โดยผ่านการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
 
CN499  สหกิจศึกษาภาษาจีน      6(--) 
  Co-operative Education in Chinese 
   วิชาบังคับก่อน : CN498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน  
   การปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีนโดย
บูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา
ระหว่างออกปฏิบัติสหกิจศึกษา การรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอแบบ
ปากเปล่าหลังเสร็จสิ้นการฝึก โดยให้การฝึกสหกิจดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสถานที่
ฝึกสหกิจนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

CN218  ภาษาจีนพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 
  Basic Chinese 1  
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก ารทักทาย                  
การแนะน าตัว การขอบคุณและการขอโทษ ทักษะการอ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ การเขียนตัวอักษรจีน 
การแต่งประโยคสั้น ๆ โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 300 ค า  
 
CN219  ภาษาจีนพื้นฐาน 2      3(3-0-6)                
  Basic Chinese 2 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐาน 1 ทักษะการอ่านเนื้อหาข้อความหรือประโยคที่ยาวขึ้น ทักษะการแต่งประโยคที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 500 ค า 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 วิโรจน์  ตระกูล
พิทักษ์กิจ 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese Language Philology) 
Beijing Normal University, China, 2553 
M.A. (Chinese Language Philology) 
Beijing Language and culture University, China, 2547 
ค.บ. (ภาษาจีน) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 สุธัญญา ปานทอง  อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)   
Central China Normal University, China, 2560 
M.A. (Chinese Philology) 
Xiamen University, China, 2554 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก ง 

3 Zhihui Sun  อาจารย์  
 

 

M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages) 
Harbin Normal University, China, 2561 
B.A. (Chinese as a foreign language) 
Harbin Normal University, China, 2557 

ภาคผนวก ง 

4 ดุจรวี กรรมถัน  อาจารย์ M.M. (Enterprise Management) (Chinese Program) 
Shanghai Maritime University, China, 2560 
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 

ภาคผนวก ง 

5 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์  อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,  2551 

ภาคผนวก ง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในแหล่งประกอบการภาคธุรกิจและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาจีน หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศด้านภาษาการศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมืองและประเพณีวัฒนธรรมจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปศึกษาค้นคว้าด้านภาษาจีนใน
ประเทศจีนหรือประเทศท่ีใช้ภาษาจีน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
มีทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน เช่นโรงแรม  

โรงงาน มัคคุเทศก์ บริษัท หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี  2  ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน.และมีรายงานที่ต้อง

น าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านภาษาจีน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาษาจีนด้วย

ตนเองและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผลงานที่มีคุณภาพในรูปแบบของรายงาน 
5.3 ช่วงเวลา   :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4   
5.4 จํานวนหน่วยกิต   :  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องหัวข้อโครงงาน วิธีการ รูปแบบกระบวนการโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบให้ค าแนะน า ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการด าเนินการโครงการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย และประเมินผลจากรายงานที่ได้

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการน าเสนอต่ออาจารย์กรรมการผู้ประเมิน
ไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-ขยัน อดทน ตรงต่อเวลามีวินัยต่อตนเองและ

สังคม มีจิตสาธารณะ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ทักษะ 

ด้าน ความรู้และปัญญา 
-มีความสามารถในการแปล 
-สนทนาภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ทักษะ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ทักษะ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมส ารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่าง ๆ  
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2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ
ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือ                  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (Peer -Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่น าไปใช้กับ

ชีวิตประจ าวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระท าตามกระบวนการนั้น ๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระท าของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความส าคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคการศึกษา 
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน 

และนอกชั้นเรียน 
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3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 
1.2) เชื่อมโยงความรู้และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได ้
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการตั้งค าถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งค าถาม 5W1H โดยเน้นค าถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมตุิออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จ าลองที่
ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบค าถาม และการตั้งค าถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ท างานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาดว้ยกันเอง (Peer Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการน าเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้  

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ              

มีวินัย และซื่อสัตย์ 
1.2) มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.3) ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ฝึกนักศึกษาให้เข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา  
2.2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการน าทักษะความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ 
2.3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือโครงการที่

เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ  
2.4) สอดแทรกความรู้ ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นใน

รายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ประเมินจากบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
3.2) ประเมินจากบันทึกการส่งงานและการบ้านตามก าหนดเวลา 
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพ่ือน

ร่วมชั้นเรียน หรือในสังคมนั้น ๆ 
2.2.2 ความรู้ 

1) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือ 

ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
1.2) ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมกับ 
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สถานการณ ์
1.3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ท าให้เกิดความรู้

ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) เรียนรู้ความรู้พื้นฐานผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน นอกห้องเรียน 
2.2) มอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติ สร้างสถานการณ์จริงโดยประยุกต์ใช้

ความรู้กับทักษะในศาสตร์ของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาน าทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
2.3) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝึกทักษะการน า

ความรู้ไปบูรณาการใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

3.1) ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 
3.2) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการน าทักษะความรู้ไปใช้จริงของ

นักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
3.3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย พฤติกรรมหรือผลในการเข้า

ร่วมกิจกรรมและการน าทักษะความรู้ไปฝึกฝนใช้จริง  
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.2) สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรม

ในรูปแบบอื่น ๆ  
1.3) สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในลักษณะงาน

กลุ่ม/เดี่ยว โดยมีการน าเสนอผลงานและรายงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหา
เป็น และใช้ทักษะความรู้อย่างสร้างสรรค์  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการแก้ปัญหาและการน าทักษะความรู้ไปใช้ 
3.2) ประเมินจากความส าเร็จและผลของการจัดกิจกรรมที่มอบหมายให้ว่าตรง

กับจุดประสงค์หรือไม ่
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1.1) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2) พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
1.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและฝึกความรับผิดชอบในบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
3.2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลงานการท างานร่วมกัน 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
1.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานหรือกรณีศึกษา เพ่ือฝึกการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลได ้

2.2) มอบหมายงานที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว  

2.3) จัดโครงการเรียนรู้ออนไลน์ และมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง  

2.4) ฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหรือรายงาน 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข           

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจากประสิทธิภาพของผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า รวมถึงทักษะ
ในการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอผลงานหรือรายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาภาษา 

GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                   

 Thai for Communication 

GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

                   
 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้
English for Learning 

                   
 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
English for Specific Purposes 

                   
 

GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Foundation English 

                   
 

GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication 

                   
 

GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

                   
 

GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
Vietnamese Language and Culture 

                   
 

GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
Indonesian Language and Culture 

                   
 

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี
Korean Language and culture 

                   
 

GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 
Contemplative Education 

                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 
Aesthetic of Life 

                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม ่
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถา่ยภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 
Gesture of Balance 

                   
 

GEHU113 ศิลปกรรมส าหรับชีวิต 
Arts for life 

                   

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Digital Literacy 

                   

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

GESO100 มนุษย์กับสังคม 
Man and Society 

                   
 

GESO101 วิถีไทย 
Thai Living 

                   
 

GESO102 วิถีโลก 
Global Living 

                   
 

GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

                   
 

GESO104 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

                   
 

GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 
Thai Wisdoms in Handicraft 

                   
 

GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocieties of the Lower Northern Region 

                   
 

GESO108 การสื่อสารเพื่อชวีิต 
Communication for Life 

                   
 

GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 
Media Literacy and Utilization of Information 

                   
 

GESO110 พิษณุโลกศึกษา 
Phitsanulok Study 

                   
 

GESO111 รู้ทันการเงิน 
Cognizant of Finances 

                   
 

GESO112 การศกึษาเพือ่การสร้างความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship Education 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

                   
 

GESO114 การต่อต้านทุจริต 
                   

 Anti-Corruption 

GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs                    

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 

GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

                   
 

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

                   
 

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

                   
 

GESC103 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 
Mental Health in Daily Life 

                   
 

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
Information Technology for Life 

                   
 

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life 

                   
 

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods 

                   

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมปิัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms 

                   

GESC110 พืชในชีวิตประจ าวัน 
Plants in Daily Life 

                   

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy 

                   

กลุ่มวิชาสรา้งเสรมิลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ 
Exercises for Health 

                   
 

GESS101 นันทนาการเพื่อชวีิต 
Recreation  for Life 

                   

GESS102 สุขภาพเพือ่ชีวิต 
Health for Life 

                   
 

GESS103 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Handiworks in Daily Life 

                   
 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

                   
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 
Family Dimension of Science and Art 

                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชวีิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิชาแกน 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

               

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

               

วิชาเอก 

CN111 ภาษาจีนระดับต้น 1  
Elementary Chinese 1 

               

CN112 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Elementary Chinese 2 

               

CN113 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
Sound System of Chinese 

               

CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking 1 

               

CN214 ภาษาจีนระดับต้น 3 
Elementary Chinese 3 

               

CN215 ภาษาจีนระดับต้น 4 
Elementary Chinese 4 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 
Conspectus of China 

               

CN222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and speaking 2 

               

CN231 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 
Chinese Reading and Writing 1 

               

CN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 

               

CN317 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 

               

CN342 ไวยากรณ์ภาษาจีน 
Chinese Grammar 

               

CN342 การแปลภาษาจีนพื้นฐาน 
Basic Chinese Translation 

               

CN333 การเขียนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Chinese Writing for specific Purposes 

               

CN253 วิวัฒนาการตัวอกัษรจีน 
Evolution of Chinese Calligraphy 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

CN254 ประวัติศาสตร์จีน   
History of China 

               

CN371 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
Teaching Chinese as a Foreign Language 

               

CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 
Selected Topics in Chinese Studies 

               

CN152 วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 

               

CN223 การเรียนภาษาจีนผา่นสื่อ 
Chinese Learning through Media 

               

CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese Information Technology and Computer 

               

CN332 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Reading and Writing 2 

               

CN354 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 
Introduction to Chinese Literature 

               

CN361 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

CN463 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 
Chinese for Services 

               

CN472 การจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน 
Chinese Instruction Media Method 

               

CN443 การแปลภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Chinese Translation for Specific Purposes 

               

CN462 ภาษาจีนธุรกจิ  
Business Chinese 

               

CN391 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาจีน  
Preparation for Professional Experience in Chinese 

               

CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  
Field Experience in Chinese  

               

CN495 การศึกษาอิสระภาษาจีน  
Independent Study in Chinese 

               

CN496
  

ภูมิภาคศึกษาจีน 
China Regional Study 

               

CN498 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน 
Preparation for Co-operative Education in Chinese 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน 
Co-operative Education in Chinese 

               

CN218 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
Basic Chinese 1 

               

CN219 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
Basic Chinese 2 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน               
โดยการวิจัย อาจจะด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการท างาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบนั้น ๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่ก าหนด ของ

สาขาวิชานั้น 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการท างานแก่อาจารย์

ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร     
คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครู ให้แก่คณาจารย์ อีกทั้งตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการท างานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก ความศรัทธาต่อ
อาชีพ มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์เป็น
แบบอย่างของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือจะได้น ามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ที่ดี ที่มีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือท าความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะน ากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและชี้แจงรายละเอียดการจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศอ่ืน ๆ      
ที่เก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน 
ทั้ง การสอน การท าวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ที่เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้งสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการท างาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นย าในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาจีน และ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญช านาญในสาขาวิชาชีพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการท าวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการท าวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.3.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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3.3.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ น าเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตส านึกและทัศนคติที่ดี
ในการท างาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.3.11 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ

กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร โดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา 

1.1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 

2. บัณฑิต 
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากสภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 
 
 



(มคอ.2) หน้า 85 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดท าข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม               

โดยการแนะน าหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้ค าแนะน าแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ชี้แจงกิจกรรมของ
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือก าหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา                 

โดยนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยก าหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม

อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือชั้นเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการเพ่ิมทักษะดั งกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ และการส าเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา  

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยก าหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ทั้งนี้ภายใต้กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับใหม่ในอัตรานั้น ๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร      
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พิบูลสงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น      
ระยะ ๆ เพื่อต่อสัญญาจ้าง 
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4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558                  
จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ท างาน ทั้ง การสอน การท าวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากองค์กร หน่วยงาน 
หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการท างาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นย าในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่  ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
3) ส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญช านาญในสาขาวิชาชีพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4) จัดอบรมการท าวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
5) จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการท าวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ น าเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตส านึกและทัศนคติที่
ดีในการท างาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน     

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการก ากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให้

ด าเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้วางแผนไว้ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่ งคนต่อปี  และมีการค านวณรายรับจาก

งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือ

ในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1 .  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น ส มั ย  เพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1 . จั ด เตรียมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
ทั น ส มั ย แ ล ะ เพี ย งพ อ เ พ่ื อ ให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
2 .  จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์ที่
นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้ วยตน เองด้ วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้
บริการทั้ งหนั งสื อต าราและสื่ อ
ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ส านักวิทยา
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 . รวบ รวมท าสถิ ติ จ าน วน
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา ชั่ ว โมงการใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั กศึ กษ าต่ อก ารให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็ค
เตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน
รายวิชา 

1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม
และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ ดังนี้ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม          
การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุป
ภาพรวมรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และน าเสนอในรูปแบบการรายงานผลการด าเนินการจัดท า     
มคอ.3-มคอ.6 โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรน าข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา     
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ผู้ใช้บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนี้บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7                     
ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะท าการปรับปรุงทุก ๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนที่  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เปิดท าการสอนภาษาจีนกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยจัดการ
เรียนการสอนเป็นวิชาเลือกเสรี และวิชาภาษาบังคับให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งยัง
ได้เปิดเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเปิดสอน
เป็นวิชาเลือกในเนื้อหาวิชาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี  พ.ศ. 2547 เป็นต้น
มาได้เริ่มเปิดสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาไทย และยังได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อีกด้วย 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันภาษาจีนมีบทบาทและ
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมถึงมีผู้สนใจศึกษาเป็น
จ านวนมากเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมากขึ้นทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จึงได้ขอเปิดวิชาภาษาจีนเป็นสาขาวิชาเอกขึ้นในปี  2550 โดยปรับปรุงหลักสูตรจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาจีน สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 และได้ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและได้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา 

ปัจจุบัน สาขาภาษาจีนได้จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 13 ปี นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาเลือก
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเปิดสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและวิชาการศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และเพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ทางสาขาวิชาภาษาจีน จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2565 ขึ้น 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีความแข่งขันกันสูง และสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่ประเทศ
ไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสาขาวิชาภาษาจีนจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยได้เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้ทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและมีการจัดเรียง
และปรับรหัสของรายวิชาต่าง ๆ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงทั้งหมดนี้เพ่ือพัฒนาให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา            
โดยได้จัดการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงภายใต้การชี้แนะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 31/2563  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 421/2563  
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2563 
4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
6. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งที ่8(5/2563) เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม 2563 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่  67(1/2564)          

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
10.  น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               

ในการประชุมครั้งที่ 84(1/2564) เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
12.  น าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ในการประชุมครั้งที่ 2(2/2564) เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
13.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
14.  น าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 177(3/2564)  เมื่อวันที่ 27 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
15.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
16.  จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการ
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
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รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการยกร่างพัฒนาหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2 คุณณัฐพล มีเงิน โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 
3 คุณนิภาพร ขันติการ บริษัทซีพี คอนซูมเมอร์ จ ากัด  

4 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 อาจารย์ Zhihui Sun  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4 อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 อาจารย์ Zhihui Sun  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์   
สังกัด  :  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ ดร.   
สังกัด  :  วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. พิจารณาความซ้ าซ้อนของรายวิชา   วัฒนธรรม
จีน และ ศิลปวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกันมาก 

ปรับรายวิชาที่ซ้ าซ้อนออก 1 รายวิชา คือ รายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมจีน 

2. รายวิชาภาษาจีน 1-6 ควรปรับชื่อวิชาเพ่ือให้
เห็นชัดถึงระดับความสามารถในแต่ละช่วงชั้นที่เรียน 
เช่น ภาษาจีนระดับต้น ภาษาจีนระดับกลาง ภาษาจีน
ระดับสูง 

- ปรับชื่อวิชาภาษาจีน 1-4 เป็นรายวิชาภาษาจีน
ระดับต้น 1-4 ปรับ 
- ปรับชื่อวิชาภาษาจีน 5-6 เป็นรายวิชาภาษาจีน
ระดับกลาง 1-2 

3. ควรปรับลดรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน ชื่อคล้ายกัน 
เนื้อหาคล้ายกัน แต่กลุ่มเรียนต่างกัน เนื่องจากจะท า
ให้คนภายนอกที่ต้องการรู้ข้อมูลของหลักสูตรสับสน 
เช่น มีรายวิชาภาษาจีน 1 -6 มีรายวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐาน 1-2 รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1-5 
ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชาคล้ายกัน  

ปรับลดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1-5 โดย
ยังคงมีภาษาจีน พ้ืนฐาน 1 -2 เพ่ือเป็นรายวิชาให้
นักศึกษานอกสาขา/คณะมาเลือกเรียน โดยแยก
ออกเป็นกลุ่มวิชาโท ไม่บรรจุไว้ ในวิชาเอกเลือก 
เนื่องจากจะท าให้นักศึกษาในวิชาเอกสับสนและเลือก
เรียนซ้ าซ้อนได้  

4. รายวิชาบังคับก่อน ควรปรับการใช้ค าให้ชัดเจน 
ว่าต้องเรียนให้ผ่าน หรือ ได้ผ่านการเรียน ในรายวิชา
นั้นมาแล้ว 

ปรับค าให้ชัดเจนมากข้ึน 

5. ปรับชื่อวิชาและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับ ชัดเจน  

ปรับชื่ อวิ ช าจ านวน  10 รายวิช า และปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชาให้กระชัด จ านวน 29 รายวิชา 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ค า การพิมพ์ตก
หล่น  

ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

7. ตรวจสอบรหั สวิชาใน เนื้ อหาด้านหน้ าและ
ด้านหลังของเล่มให้ถูกต้องตรงกัน 

ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 8 (5/2563) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับการใช้ค าให้เป็นระดับเดียวกัน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ตรวจสอบรหัสวิชาที่ไม่ตรงกัน ตรวจสอบและแก้ไขรหัสวิชาให้สอดคล้องตรงกัน 
3. ค าอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีน ค าว่า

วรรณยุกต์ ควรปรับใช้ว่าระดับเสียง 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

จากคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งที่ 67(1/2564) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เสนอให้ปรับลดหน่วยกิต ไม่สามารถปรับลดจ านวนหน่วยกิตตามข้อเสนอได้ 

เนื่องจาก 
1.  การเรียนภาษาจีน เป็นการเรียนเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและการแปล เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่ต้องเริ่มต้นเรียนตั้งแต่
ทักษะเบื้องต้น รวมถึงระบบเสียง พยัญชนะ ตัวอักษร
ต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาระดับมัธยม
แล้ว ท าให้รายวิชาต่าง ๆ ยังคงต้องมีการจัดการเรียน
การสอน และเป็นการเรียนการสอนโดยเริ่มต้นใหม่ทุก
คน หากปรับลดหน่วยกิตลงอาจส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
2. เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนใน
สถานศึกษาอ่ืนๆแล้วนั้น จ านวนหน่วยกิตของสาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีค่อนข้างเหมาะสม เช่น  
 - มหาวิทยาเชียงใหม่ 142 หน่วยกิต   
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร 141 หน่วยกิต  
 - มหาวิทยาลัยรังสิต 137 หน่วยกิต 
 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 141 หน่วยกิต เป็นต้น 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ค า การพิมพ์
ตกหล่น  

ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3. ตรวจสอบรหัสวิชาที่ ซ้ ากัน  และแก้ไขให้
ถูกต้องตรงกัน 

ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งที่ 84(1/2564) เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ไม่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข - 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) 
ในการประชุมครั้งที่ 2(2/2564) เม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนเงื่อนไขรายวิชาที่มี วิชาบังคับก่อน ปรับลดรายวิชาที่มี วิชาบังคับก่อน คงเหลือเพียง 4 รายวิชา 
คือ CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  CN495 การศึกษา
อิสระภาษาจีน CN496 ภูมิภาคศึกษาจีน CN499 สหกิจ
ศึกษาภาษาจีน 

2. ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาแกนคณะฯ ปรับตามข้อเสนอแนะ 
3. ทบทวนปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ปรับแก้ไขให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4. ปรับแก้ ไขชื่ อ รายวิช า ภู มิ ภ าคศึ กษ า
ภาษาจีน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากเดิม รายวิชาภูมิภาคศึกษา
ภาษาจีน เป็น ภูมิภาคศึกษาจีน 

5. ทบทวนจ านวนหน่วยกิต ที่มีการฝึกปฏิบัติ ปรับหน่วยกิตรายวิชา CN361 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จากเดิม 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 

6. ปรับแก้ชื่อชุดวิชาให้น่าสนใจและสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากเดิม ชุดวิชาภาษาจีนกับ
ศิลปะการบริการ เป็น ภาษาจีนเพ่ือศาสตร์ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 177(3/2564) เม่ือวันที่27 มีนาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

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

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

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
      :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Arts (Chinese) 
      :  B.A. (Chinese) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
      :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Arts (Chinese) 
      :  B.A. (Chinese) 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

วิชาเอก :ไม่มี วิชาเอก :ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้รอบรู้วิชาการ ท างานได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมรับประชาคม

อาเซียน 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการ

ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับการท างานในโลกยุค
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปรับปรุงให้ทันสมัย  

ความสําคัญของหลักสูตร :  
ภาษาจีน เป็นภาษาท่ีมีชาวต่างชาติเรียนเป็นภาษาต่างประเทศมากท่ีสุดภาษา

หน่ึง ปัจจุบันบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็น พูด 
ฟัง อ่านและเขียนภาษาจีนน้ัน เป็นความต้องการของตลาดแรงงานโลกในปัจจุบัน 
รวมถึงประเทศไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
การพัฒนาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทย เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
ภาษาจีนเป็นภาษาหน่ึงท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ ของโลก ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีนได้
เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก       
ถือเป็นภาษาหลักท่ีส าคัญในยุคโลกไร้พรมแดน เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศและระหว่างประเทศ 

 
ปรับปรุงให้ทันสมัย  
  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบ

 
ปรับปรุงให้ทันสมัย 
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ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม

เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้

ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อัน

ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะภาษาจีนควบคู่ไปกับทักษะการท างาน 
3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.4.1 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
1.4.2 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาต ิ

1.4.3 เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มา
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

1.4.4 เป็นบัณฑิตท่ีสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.4.1 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล 
1.4.2 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการความรู้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคม และการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
1.4.3 เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและน าความรู้มาใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
1.4.4 เป็นบัณฑิตท่ีสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านได้ 

 
ปรับเพ่ิมรายละเอียดข้อ 1.4.4 ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

1. หลักสูตร 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า    136 

 
 หน่วยกิต 

1. หลักสูตร 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        ไม่น้อยกว่า   137 

 
หน่วยกิต 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   ไม่น้อยกว่า     30 

 
หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  ไม่น้อยกว่า   30   

 
หน่วยกิต 

- ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร จากเดิม 136 หน่วยกิต เป็น 
137 หน่วยกิต 
- ปรับลดหน่วยกิตรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                         ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                       ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

   2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต            2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า    6       หน่วยกิต 
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   2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า      3       หน่วยกิต            2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า    3       หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
จากเดิม 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต  
- ปรับเพิ่มหน่วยกิตรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัย จากเดิม 3 
หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
จากเดิม 100 หน่วยกิตเป็น 101  
หน่วยกิต 
- ปรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาแกน 
จากเดิม 3 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต 

   2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต            2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

   2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย     ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต            2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย                  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต     2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาแกน                                                    3    หน่วยกิต            2.2.1 วิชาแกน                                                              4    หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า     75     หน่วยกิต            2.2.2 วิชาเอก                                              ไม่น้อยกว่า   75     หน่วยกิต 

        1) เอกบังคับ                                                54    หน่วยกิต                   1) เอกบังคับ                                                         54    หน่วยกิต 

        2) เอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า     21     หน่วยกิต                   2) เอกเลือก                                         ไม่น้อยกว่า    21    หน่วยกิต 

  2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                             7     หน่วยกิต           2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                                        7     หน่วยกิต 

  2.2.4 วิชาโท                                                     15     หน่วยกิต           2.2.4 วิชาโท                                                                 15     หน่วยกิต 

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน                                                        3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 
2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นเน้ือหาพื้นฐาน

ส าหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชา 

- - - 
HU102 ศิลปะการบริการ 

The Arts of Services 
2(1-2-3) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นเน้ือหาพื้นฐาน

ส าหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชา 

CN111 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) CN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 
Elementary Chinese 1 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้เห็นทักษะในแต่ละ
ชั้นปีได้อย่างชัดเจน ว่าระดับ
ความสามารถอยู่ระดับใด ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของภาษาจีน ฝึกอ่านศัพท์ 

วลีประโยค และข้อความอย่างง่าย ฝึกการเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคท่ีสั้น
และง่ายตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน โดยมีความรู้
อักษรจีน 500 ค า 

ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง  หลักเบื้องต้นของภาษาจีน ค าศัพท์ วลีประโยค  
ข้อความอย่างง่าย การเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคท่ีสั้นและง่าย การใช้พจนานุกรม
จีน-ไทย และไทย-จีน โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 500 ค า 
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CN112 ภาษาจีน 2 
 

3(2-2-5) CN112 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Elementary Chinese 2 

3(2-2-5) - ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้เห็นทักษะในแต่
ละชั้นปีได้อย่างชัดเจน ว่าระดับ
ความสามารถอยู่ระดับใด 

- ปรับเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชา ให้มีวิชา
บังคับก่อน 

ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกการอ่านศัพท์ วลีท่ียากขึ้นอ่าน
ประโยคและข้อความท่ียาวขึ้น เพื่อท าความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ศึกษา
ลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้น
เรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้มาตรฐาน โดยมีความรู้อักษรจีน 1,000 ค า 

ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านศัพท์ วลีท่ียากขึ้น การอ่านประโยค
และข้อความท่ียาวขึ้น โครงสร้างของรูปประโยคท่ีใช้ในการสื่อสาร ท้ังในภาษาพูดและภาษา
เขียน โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 1,000 ค า 

CN121 ระบบเสียงภาษาจีน 
 

3(2-2-5) CN113 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
Sound System of Chinese 

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้

ชัดเจน ระบบเสียงภาษาจีนท้ังหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  
วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึก
ออกเสียงภาษาจีนท่ีเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง 

ระบบเสียงภาษาจีนกลางท้ังหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  วิเคราะห์
ปัญหาในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกออกเสียงภาษาจีนท่ี
เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง 

CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

CN211 ภาษาจีน 3 
 

3(2-2-5) CN214 ภาษาจีนระดับต้น 3 
Elementary Chinese 3 

3(2-2-5) - ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้เห็นทักษะในแต่
ละชั้นปีได้อย่างชัดเจน ว่าระดับ
ความสามารถอยู่ระดับใด 

- ปรับเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชา ให้มีวิชา
บังคับก่อน 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนขึ้น โดยเน้น
การวิเคราะห์เน้ือหาสาระ และการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี
ความรู้อักษรจีน 1,500 ค า 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการ
วิเคราะห์เน้ือหาสาระและการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีความรู้
ค าศัพท์ภาษาจีน 1,500 ค า 

CN212 ภาษาจีน 4 
 

3(2-2-5) CN215 ภาษาจีนระดับต้น 4 
Elementary Chinese 4 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชาและปรับรหัสวิชาเพ่ือให้
เห็นทักษะในแต่ละชั้นปีได้อย่างชัดเจน 
ว่าระดับความสามารถอยู่ระดับใด 
ปรับเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชา ให้มีวิชาบังคับ
ก่อน 

               การฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้น
ความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวย โดยมีความรู้อักษรจีน 
2,000 ค า 

             การฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นความ
เข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวย โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 2,000 
ค า 
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CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 3(3-0-6) CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 
Conspectus of China 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้กระชับชัดเจน
ขึ้น 

ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม การเมืองเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของ
จีนในปัจจุบัน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในด้านต่างๆ ของจีน 

ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของจีนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของจีน 

- - - CN223 การเรียนภาษาจีนผ่านสื่อ 
Chinese Learning through Media 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องบริบท
ในปัจจุบัน 

CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
 

3(2-2-5) CN222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น 

หลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเน่ืองจากการฟัง และ
การพูดฝึกฟังและพูด ในรูปแบบของการสนทนา  ในหัวข้อท่ีก าหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึก
พูดในหัวข้อท่ีก าหนด ฝึกพูดในท่ีประชุม 

การฟังและการพูดภาษาจีนในรูปแบบของการสนทนาตามหัวข้อที่ก าหนด 

- - - CN231 การอ่านและการเขียนภาษาจีน1 
Chinese Reading and Writing 1 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยน า
รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาจีน
มาประยุกต์เป็นรายวิชาเดียว 

CN231 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชาโดยรวมเน้ือหากับ
รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 

CN311 ภาษาจีน 5 
 

3(2-2-5) CN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชาเพื่อให้เห็นทักษะในแต่ละ
ชั้นปีได้อย่างชัดเจนว่าความสามารถ
อยู่ระดับใด 

- ปรับเพ่ิมวิชาบังคับก่อน  
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ 
- ปรับรหัสวิชา 

งานเขียนต่างๆ ท้ังบันเทิงคดีและสารคดี จดบันทึก ย่อความ ขยายความ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้อ่าน ได้พบได้เห็น ฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความ
หลักและพลความได้ โดยมีความรู้อักษรจีน 2,500 ค า 

งานเขียนต่าง ๆ ท้ังบันเทิงคดีและสารคดี การจดบันทึก การย่อความ การขยาย
ความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบได้เห็นและได้ฟัง การจับใจความหลักและพล
ความ โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 2,500 ค า 
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CN312 ภาษาจีน 6 3(2-2-5) CN317 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) - ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้เห็นทักษะใน
แต่ละชั้นปีได้อย่างชัดเจน ว่าระดับ
ความสามารถอยู่ระดับใด 
- ปรับเพ่ิมวิชาบังคับก่อน  
- ปรับรหัสวิชา 

งานเขียนต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถจดบันทึก ย่อความ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้อ่าน ได้พบได้เห็นและฟัง เพื่อให้สามารถจับ
ใจความหลักและพลความท่ีมีความซับซ้อนได้ โดยมีความรู้อักษรจีน 3,000 ค า 

งานเขียนต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถจดบันทึก ย่อความ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้อ่าน ได้พบได้เห็นและฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลักและ
พลความท่ีมีความซับซ้อนได้ โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 3,000 ค า 

CN313 หลักภาษาจีน 
 

3(3-0-6) CN341 ไวยากรณ์ภาษาจีน 
Chinese Grammar 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชาและปรับชื่อวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 

ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน  ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค า
ประเภทต่างๆ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ในภาษาจีนและฝึกแต่ง
ประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน  ชนิดและหน้าท่ีของค าประเภทต่าง ๆ โครงสร้าง
ประโยคแบบต่าง ๆ ในภาษาจีน 

- - - CN342 การแปลภาษาจีนพื้นฐาน 
Basic Chinese Translation 

3(2-2-5) - เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีการเรียน
การแปลเบื้องต้นก่อนการเรียนการแปล
เฉพาะด้าน 

- - - CN333 การเขียนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Chinese Writing for specific Purposes 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้น าทักษะไปใช้กับ
สถานการณ์จริงได้ 

CN353 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
 

3(3-0-6) CN253 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
Evolution of Chinese Calligraphy 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับชัดเจนขึ้น 

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการการเขียนตัวหนังสือจีน ตั้งแต่สมัยอักษร
จารึกโบราณ จนถึงระบบตัวอักษรในสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน 
และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย 

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของตัวอักษรจีน โครงสร้างอักษรจีน ตั้งแต่สมัย
อักษรจารึกโบราณ จนถึงระบบตัวอักษรจีนในสมัยปัจจุบัน 

CN351 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) CN254 ประวัติศาสตร์จีน 
History of China 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้กระชับชัดเจนขึ้น 
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เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศจีน  ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ชิง 

เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 

CN471 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

3(2-2-5) CN371 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Teaching Chinese as a Foreign Language 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้กระชับชัดเจนขึ้น 

วิธีการสอนภาษาจีน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน ฝึกท าการ
สอน และการผลิตสื่อท่ีใช้ในการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหา ท้ังทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อให้สามารถสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลเบื้องต้น ทฤษฎีและแนวปฏิบัติท่ีดีในการสอนภาษาจีน การวิเคราะห์หลักสูตรและ
หนังสือเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

CN331 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชาโดยรวมเน้ือหากับ
รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 

CN342 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชาโดยรวมเน้ือหากับ
รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 

CN314 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา โดยน าเน้ือหาบางส่วนไป
รวมกับวิชาการแปลภาษาจีนพื้นฐาน 

CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 
 

3(2-2-5) CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 
Selected Topics in Chinese Studies 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

การค้นคว้าด้านภาษาจีนด้วยตนเอง ในหัวข้อท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอผลงานท่ีมีคุณภาพ ในรูปแบบของรายงานไม่ ต่ ากว่า 3000 
ตัวอักษรจีน 

การค้นคว้าด้านภาษาจีนหรือจีนศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอผลงานในรูปแบบของรายงานไม่ต่ ากว่า 3,000 ตัวอักษรจีน 

CN152 วัฒนธรรมจีน 
 
 

3(3-0-6) CN152 วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 
 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
 

3(2-2-5) CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese Information Technology and Computer 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 

ค าศัพท์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน การพิมพ์ดีดภาษาจีน การสืบค้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆในการ
เรียน การสอนและการวิจัย 

ค าศัพท์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การ
พิมพ์ข้อความ การสืบค้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการเรียน การสอนและการ
วิจัย 

- - - CN332 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Reading and Writing 2 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีเน้ือหาท่ี
ยาก และยาวขึ้น โดยเรียนรายวิชาการ
อ่านและการเขียน 1 มาก่อน  

   การอ่านและการเขียนเนื้อความท่ียาวขึ้น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน
และการเขียนผ่านการวิเคราะห์เน้ือความ การเขียนสรุปเน้ือหาของบทความท่ีอ่านน้ัน ๆ 

CN352 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 
 

3(3-0-6) CN354 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 
Introduction to Chinese Literature 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน 

ลักษณะท่ัวไปและรูปแบบการประพันธ์ต่างๆ ท่ีส าคัญของวรรณคดีจีน
ตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขปโดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ี
ส าคัญในแต่ละสมัย 

ลักษณะท่ัวไปและรูปแบบการประพันธ์ต่างๆท่ีส าคัญของวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยก่อน
ราชวงศฉ์ินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขป โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีส าคัญในแต่ละสมัย 
 

- - - CN361 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่โดยยุบรวมรายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เน้ือหากระชับ
มากยิ่งขึ้น 

- - - CN463 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 
Chinese for Services 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

- - - CN472 การจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน 
Chinese Instruction Media Method 

3(2-2-5) เปดิรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการประกอบอาชีพสาย
การศึกษาของผู้เรียน 
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- - - CN443 การแปลภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Chinese Translation for Specific Purposes 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
น าไปใช้จริง โดยเรียนต่อจากรายวิชาการ
แปลภาษาจีนพื้นฐาน 

CN461 ภาษาจีนธุรกิจ  
 

3(3-0-6) CN462 ภาษาจีนธุรกิจ  
Business Chinese 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้กระชับชัดเจนขึ้น 

ภาษาจีนท่ีจ าเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์จ าลองและให้
ความรู้ในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน 

ค าศัพท์และส านวนใช้ในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การประชุม การโต้ตอบจดหมาย 
การเจรจาต่อรอง ธรรมเนียมและการปฏิบัติตนในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน 

CN222 สนทนาภาษาจีน  3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

CN161 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1 3(3-0-6) CN161 - 3(3-0-6) ปรับลดรายวิชา เน่ืองจากเนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 
ภาษาจีนพื้นฐาน 1 

CN261 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

CN262 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2 3(3-0-6) CN262 
- 

3(3-0-6) ปรับลดรายวิชา เน่ืองจากเนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 

CN263 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 3 3(3-0-6) CN263 
- 

3(3-0-6) ปรับลดรายวิชา เน่ืองจากเนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 3   

CN363 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชาและน าเน้ือหาไปรวมกับ
รายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

CN441 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชาโดยรวมเน้ือหากับ
รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 

CN411 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
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CN361 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 4 3(3-0-6) CN361 - 3(3-0-6) ปรับลดรายวิชา เน่ืองจากเนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 4 

CN362 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 5 3(3-0-6) CN362 - 3(3-0-6) ปรับลดรายวิชา เน่ืองจากเนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม  

CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
 

1(45) CN391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
Preparation for Professional Experience in Chinese 

1(45) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ฝึกให้นักศึกษาได้เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนใน
หน่วยงานสถานประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ 
และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้ มีการเตรียมฝึกปฏิบัติงานตามท่ีนักศึกษาจะเลือกฝึก
ประสบการณ์และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ทักษะด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงาน 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ มารยาทและการปฏิบัติตนในการท างานร่วมกับผู้อื่น การพิจารณาเลือก
สถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การปฐมนิเทศก่อนการออกฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
 

6(450) CN392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
Field Experience in Chinese 

6(450) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถาน
ประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหาร
กิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้
ภาษาจีน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
450 ชั่วโมง การน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล 

CN391 การศึกษาอิสระภาษาจีน  
 

6(450) CN495 การศึกษาอิสระภาษาจีน  
Independent Study in Chinese 

6(450) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออื่น ๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวเน่ืองกับภาษาจีนด้วยตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอ
ผลงานท่ีมีคุณภาพ ในรูปแบบของรายงานไม่ต่ ากว่า 5000 ตัวอักษรจีน 

การค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกับ
ภาษาจีนด้วยกระบวนการ การวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม 
การสังเคราะห์ วิเคราะห์และสรุปผล และน าเสนอรายงานเป็นภาษาจีน ไม่ต่ ากว่า 5 ,000 
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ตัวอักษร 

CN493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีน  
 

6(450) CN496 ภูมิภาคศึกษาจีน 
China Regional Study  

6(450) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิถีชีวิต การตั้งรกรากท ามาหากินของประชาชนชาวไทยเชื้อสาย
จีน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระท่ังถึงปัจจุบันในประเทศไทย หรือศึกษาทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรม เยี่ยมชมโบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุท่ีส าคัญของจีนท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าใน
รปูแบบของรายงานไม่ต่ ากว่า 5000 ตัวอักษรจีน 

การศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์สัณฐานของชาวไทยเชื้อสายจีน หรือศึกษาทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ
ท่ีส าคัญของจีนท่ีอยู่ในต่างประเทศ และน าเสนอรายงานเป็นภาษาจีน ไม่ต่ า กว่า 5,000 
ตัวอักษร หรือน าเสนอในลักษณะสื่อในรูปแบบอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

CN498 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาภาษาจีน  
 

1(45) CN498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน  
Co-operative Education Preparation in Chinese 

1(45) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ท่ีมีการใช้ภาษาจีนโดยบูรณาการความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยจัดให้มีการฝึกก่อนการปฏิบัติงานจริง และฝึกการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอแบบปากเปล่า 

การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีการใช้
ภาษาจีนโดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง ทักษะด้าน
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มารยาทและการปฏิบัติตนในการท างานร่วมกับผู้อื่น การน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาใน
รูปแบบของรายงานและน าเสนอแบบปากเปล่า โดยผ่านการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาอย่างน้อย 
30 ชั่วโมง 

CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน  6(--) CN499 สหกิจศึกษาภาษาจีน  
Co-operative Education in Chinese 

6(--) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

การปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีการใช้
ภาษาจีนโดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง 
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอแบบปากเปล่า โดยให้การฝึกสหกิจดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสถานท่ีฝึกสหกิจน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์

การปฏิบัติงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาจีน
โดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงงาน
สหกิจศึกษาระหว่างออกปฏิบัติสหกิจศึกษา การรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของ
รายงานและการน าเสนอแบบปากเปล่าหลังเสร็จสิ้นการฝึก โดยให้การฝึกสหกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับของสถานท่ีฝึกสหกิจน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

CN271 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
 

3(3-0-6) CN218 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
Basic Chinese 1 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น 

ส าหรับทักษะการฟังและการพูด ผู้เรียนได้ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าการขอบคุณและการขอโทษ เป็นต้น 
ทักษะการเขียน ฝึกเขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ทักษะการอ่าน ฝึก
อ่านเน้ือหาข้อความสั้น ๆ โดยมีความรู้อักษรจีน 300 ค า 

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การ
แนะน าตัว การขอบคุณและการขอโทษ ทักษะการอ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ การเขียนตัวอักษร
จีน การแต่งประโยคสั้น ๆ โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 300 ค า 

CN272 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
 

3(3-0-6) CN219 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
Basic Chinese 2 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น 

เนื้อหาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยเน้นในด้านการ
ฟังและการพูด นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาจีนในขอบข่ายท่ีกว้างขึ้นฝึก
สนทนาภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่ายๆและท่ีใช้อยู่เสมอ โดยมีความรู้อักษรจีน 500 ค า 

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในขอบข่ายท่ีกว้างขึ้น ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน
พื้นฐาน 1 ทักษะการอ่านเน้ือหาข้อความหรือประโยคท่ียาวขึ้น ทักษะการแต่งประโยคท่ีมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยมีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 500 ค า 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า     6        หน่วยกิต       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ไม่น้อยกว่า     6      หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
************************************** 

ตอนที่ 1 
ผลประเมินความความคิดเห็นของส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อความ

เหมาะสมต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 5 คน 

ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วย
กิต (เกณฑ์ขั้นต่ าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 

4.60 0.55 
มากที่สุด 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด) 

4.00 0.71 
มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต 4.62 0.89 มากที่สุด 

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกติ 4.60 0.55 มากที่สุด 

- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 54 หน่วยกิต 4.52 0.85 มากที่สุด 
- วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 4.48 0.83 มากที่สุด 

- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 4.00 0.71 มาก 

- วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 4.20 0.75 มาก 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.80 0.75 มาก 

รวม 4.31 0.73 มาก 
จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต( = 4.62) รองลงมา คือ จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต (เกณฑ์ขั้นต่ าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วย
กิต)  และวิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกิต( = 4.60)  
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การบริหารจัดการของหลักสูตร 
รายการ 

  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 

2. มีการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 4.20 0.84 มาก 
3.งบประมาณในการด าเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ 3.80 0.84 มาก 

4.มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

3.60 0.55 
มาก 

5.มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเนื่องชัดเจน 4.2 0 0.84 มาก 

6.มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม 3.80 0.84 มาก 
7.มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 

8.มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 3.60 0.55 มาก 

9.มีระบบการให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 4.20 0.84 มาก 
10.มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและ
คณะอย่างเหมาะสม 

4.00 1.00 
มาก 

รวม 4.00 0.76 มาก 

จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  ในหัวข้อ การบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 
( = 4.40) รองลงมาคือ มีการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเนื่องชัดเจน 
มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม และมีระบบการให้ค าปรึกษา ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ 

4.20 0.84 มาก 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.40 0.55 มาก 

3. มรีะบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 3.60 0.55 มาก 

4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.80 0.84 มาก 
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 3.60 0.55 มาก 
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รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

รวม 3.92 0.66 มาก 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ในหัวข้อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) รองลงมา คือ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.20)  
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  

1)รายวิชาเอกบังคับ 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

รายวิชาเอกบังคับ [CN111 ภาษาจีน 1] 4.40 0.55 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN112 ภาษาจีน 2] 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN211 ภาษาจีน 3] 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN212 ภาษาจีน 4] 4.40 0.89 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN311 ภาษาจีน 5] 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN312 ภาษาจีน 6] 4.40 0.55 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN121 ระบบเสียงภาษาจีน] 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1] 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN151 ภูมิปริทัศน์จีน] 3.40 0.89 ปานกลาง 
รายวิชาเอกบังคับ [CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2] 4.40 0.55 มาก 

รายวิชาเอกบังคับ [CN231 การอ่านภาษาจีน 1] 4.40 0.55 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN313 หลักภาษาจีน] 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN314 การแปลภาษาจีน 1] 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
รายวิชาเอกบังคับ [CN331 การอ่านภาษาจีน 2] 3.60 0.89 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN342 การเขียนภาษาจีน 1] 3.60 0.55 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN351 ประวัติศาสตร์จีน] 3.80 1.30 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN352 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน] 3.80 0.45 มาก 
รายวิชาเอกบังคับ [CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา] 3.40 1.14 ปานกลาง 

รวม 4.24 0.66 มาก 
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จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ CN121 ระบบเสียงภาษาจีน CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
และ CN313 หลักภาษาจีน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.80) รองลงมา คือ อยู่ในระดับมาก ( = 4.60) 
4 รายวิชา ได้แก่  CN112 ภาษาจีน 2  CN211 ภาษาจีน 3 CN311 ภาษาจีน 5 และ CN314 การแปล
ภาษาจีน 1 

2) รายวิชาเอกเลือก 
รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

รายวิชาเอกเลือก [CN152 วัฒนธรรมจีน] 4.40 0.89 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN222 สนทนาภาษาจีน] 4.80 0.45 มากที่สุด 
รายวิชาเอกเลือก [CN261 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว] 3.80 0.45 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN271 ภาษาจีนพื้นฐาน 1] 4.40 0.89 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN272 ภาษาจีนพื้นฐาน 2] 4.40 0.89 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน] 4.20 0.84 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN353 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน] 4.00 1.00 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN363 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม] 4.20 0.45 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN411 การแปลภาษาจีน 2] 4.40 0.55 มาก 

รายวิชาเอกเลือก [CN441 การเขียนภาษาจีน 2] 4.60 0.55 มากที่สุด 
รายวิชาเอกเลือก [CN461 ภาษาจีนธุรกิจ] 4.40 0.89 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN471 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ] 4.40 0.55 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN161 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1] 4.00 0.71 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN262 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2] 3.80 0.84 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN263 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 3] 4.00 1.00 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN361 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 4] 3.80 0.45 มาก 
รายวิชาเอกเลือก [CN362 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 5] 3.60 0.55 มาก 

รวม 4.19 0.70 มาก 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา

รายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ CN222 สนทนาภาษาจีน ( = 4.80) รองลงมา คือ CN441 การเขียน

ภาษาจีน 2 ( = 4.60)  
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ตอนที่ 2 
สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

********************************************* 
ผลประเมินความความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อความเหมาะสมต่อหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน 

ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 136 
หน่วยกิต (เกณฑ์ข้ันต่ าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 

3.83 0.41 
มาก 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

4 0.63 
มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต 4.50 0.55 มากที่สุด 

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกติ 3.67 0.82 มาก 

- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 54 หน่วยกิต 4.17 0.75 มาก 
- วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 3.67 0.82 มาก 

- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 4.17 0.95 มาก 

- วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 4.00 0.63 มาก 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4.17 0.41 มาก 

รวม 4.02 0.67 มาก 
จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต ( = 4.50) รองลงมา คือ วิชาเอก
บังคับ  จ านวน 54 หน่วยกิต วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต และหมวด
วิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ( = 4.17)  
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คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความซื่อสัตย์สุจริต 4.50 0.84 มากท่ีสุด 
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีวินัย เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

4.33 0.82 
มาก 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีพฤติกรรมส ารวม
กาย วาจา ใจ ท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

4.67 0.52 
มากที่สุด 

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความเสียสละ มี
น้ าใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

4.17 0.98 
มาก 

รวม 4.42 0.79 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน  ในหัวข้อ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีพฤติกรรมส ารวมกาย วาจา ใจ ที่เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) รองลงมาคือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50) 

2) ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 

4.33 0.82 มาก 

2.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีได้รับ 

4.17 0.98 มาก 

3.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรู้ในสาขาวิชาและ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.33 0.82 มาก 

4.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
โดยน าความรู้ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.50 0.55 มากท่ีสุด 

5.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4.33 0.82 
มาก 

6.บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
รวม 4.36 0.75 มาก 
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จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน ในหัวข้อ ด้านความรู้และทักษะ
ทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยน าความรู้ด้านต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.50) รองลงมา คือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรู้ในสาขาวิชาและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้า
ท างานมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อยู่ในระดับมาก  ( = 4.33)  

3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ท า 

4.17 0.75 
มาก 

2.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาละเทศะ 

4.50 0.84 มากที่สุด 

3.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีจิตอาสาและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

4.00 1.10 มาก 

4.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี รู้บริบทและบทบาทในสังคม 

3.83 0.75 มาก 

รวม 4.13 0.86 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน ในหัวข้อ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความ
เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.50) รองลงมา คือ 
บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความรับผิดชอบต่องานที่ท า อยู่ในระดับมาก  ( = 4.17) 
และบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก  ( = 
4.00) 
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4) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีทักษะด้าน
คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน 

3.50 0.84 มาก 

2.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

4.17 0.98 มาก 

3.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความตระหนักต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสม 

4.17 0.98 มาก 

4.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

4.17 0.98 มาก 

5.บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นได้ 

4.33 0.82 มาก 

รวม 4.07 0.92 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน ในหัวข้อ ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นได้  อยู่ในระดับมาก ( = 4.33) 
รองลงมา คือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน  บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม และ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าท างานมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารเบื้องต้นได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.17)  
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สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษา 
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ผลประเมินความความคิดเห็นของบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่มีต่อความเหมาะสมต่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 91 คน 

ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนคน ร้อยละ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 44 48.35 
บัณฑิต รหัส 58 23 25.28 

บัณฑิต รหัส 59 24 26.37 

รวมทั้งสิ้น 91 100 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 136 
หน่วยกิต (เกณฑ์ข้ันต่ าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 

3.78 0.44 
มาก 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

3.78 0.44 
มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต 3.78 0.44 มาก 
- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกติ 4 0.71 มาก 

- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 54 หน่วยกิต 3.67 0.50 มาก 

- วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 3.78 0.44 มาก 
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 3.89 0.60 มาก 

- วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 3.67 0.50  
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.56 0.53 มาก 

รวม 3.77 0.51 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาแกน จ านวน 3 หน่วยกิต ( = 4.00) 
รองลงมา คือ วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต ( = 3.89)  
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

3.78 0.67 
มาก 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

3.78 0.67 
มาก 

3. มีวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 3.56 0.73 มาก 
4. จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.00 0.71 มาก 

5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.00 0.71 มาก 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.00 0.71 มาก 

รวม 3.85 0.72 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ การบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จ านวนชั่วโมงเรียน
ของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้   และความ
เพียงพอของอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก ( = 4.00) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( =3.78) 

2) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชา 4.00 0.5 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.00 0.5 
มาก 

3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนที่
เหมาะสม 

3.67 0.70 
มาก 

4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนที่
เหมาะสม 

3.78 0.83 
มาก 
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รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

3.89 0.60 
มาก 

6. อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

4.00 0.70 
มาก 

รวม 3.89 0.64 มาก 
จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเนื้อหา
และระยะเวลาที่ก าหนด และอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดปัญหาอย่างเหมาะสม ( = 4.00) รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ( = 3.89)  

3) การวัดและประเมินผล 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.78 0.67 มาก 

2.  การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.00 0.71 มาก 

3.  การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  3.89 0.60 มาก 

รวม 3.89 0.66 มาก 
จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ การวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า( = 
4.00) รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ( = 3.89) 
และการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน( = 3.78) 
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4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการ 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรียนรู้ 

3.89 0.93 มาก 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.00 0.87 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง 

3.89 0.78 มาก 

4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.89 0.78 มาก 

5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.11 0.78 มาก 

รวม 3.96 0.83 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.11) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.00)  
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

CN111 ภาษาจีน 1 4.11 0.78 มาก 

CN112 ภาษาจีน 2 4.33 0.71 มาก 
CN211 ภาษาจีน 3 4.22 0.67 มาก 

CN212 ภาษาจีน 4 4.22 0.67 มาก 

CN311 ภาษาจีน 5 4.11 1.05 มาก 
CN312 ภาษาจีน 6 4.11 1.05 มาก 

CN121 ระบบเสียงภาษาจีน 4.11 0.78 มาก 

CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 4.11 0.78 มาก 
CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 4.00 0.71 มาก 

CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 4.00 0.71 มาก 
CN231 การอ่านภาษาจีน 1 4.00 0.71 มาก 
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รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

CN313 หลักภาษาจีน 4.00 0.71 มาก 
CN314 การแปลภาษาจีน 1 4.22 0.83 มาก 

CN331 การอ่านภาษาจีน 2 4.22 0.83 มาก 
CN342 การเขียนภาษาจีน 1 4.00 0.71 มาก 

CN351 ประวัติศาสตร์จีน 4.22 0.67 มาก 

CN352 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 4.00 1.00 มาก 
CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 4.00 0.71 มาก 

รวม 4.11 0.78 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายวิชา CN112 ภาษาจีน 
2 อยู่ในระดับมาก ( = 4.33) รองลงมา คือ รายวิชา CN314 การแปลภาษาจีน 1 CN331 การอ่าน
ภาษาจีน 2 และ CN351 ประวัติศาสตร์จีน อยู่ในระดับมาก ( = 4.22)  
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) 

รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

CN152 วัฒนธรรมจีน 4.11 0.60 มาก 

CN222 สนทนาภาษาจีน 4.00 0.71 มาก 
CN261 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 3.78 0.97 มาก 

CN271 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 4.00 0.71 มาก 

CN272 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 4.00 0.71 มาก 
CN281 สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 4.22 0.67 มาก 

CN353 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3.89 0.6 มาก 

CN363 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 3.78 0.67 มาก 
CN411 การแปลภาษาจีน 2 3.78 0.83 มาก 

CN441 การเขียนภาษาจีน 2 4.00 0.50 มาก 

CN461 ภาษาจีนธุรกิจ 3.89 0.93 มาก 
CN471 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3.78 0.83 มาก 

CN161 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 3.67 0.87 มาก 
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รายการ 
  S.D. ระดับความคิดเห็น 

CN262 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 3.67 0.87 มาก 
CN263 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3 3.67 0.87 มาก 

CN361 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 4 3.67 0.87 มาก 

CN362 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 5 3.56 0.88 มาก 
รวม 3.85 0.77 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก( = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ CN281 และคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน ( = 4.22) รองลงมา คือ CN152 วัฒนธรรมจีน อยู่ในระดับมาก ( = 4.11)  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีการก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐาน
นี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่งในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเข้า
ศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหนึ่งปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 ส าหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

9.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่ศึกษา 
ในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
11.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
11.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 

 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังนี้ 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2                  
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ
หรือข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด      ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมี
การจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจ ารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ดังนี้ 

14.1 เลขประจ ารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จ านวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
ก าหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใด ๆ ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น ใน
กรณีท่ีชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเนื่องกัน 
14.3 จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้ก าหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจ านวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ    ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้น 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม -ถอน
รายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะท าได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชานั้นได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ล าดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระท า

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจ านวนหน่วยกิตลง

ทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
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คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นล าดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้
นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่
ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นก าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  ๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้ โดยต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” 
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังนี้ 

19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด าเนินชีวิตอย่างมี 
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คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ  ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วย
กิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้ 



(มคอ.2) หน้า 144 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถท าหน้ าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่ เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชานั้น  

ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้นซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้ก าหนดดังนี้  
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             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าล าดับขั้นดังนี้  
ล าดับขั้น  A      มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 
ล าดับขั้น  B+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   3.5  
ล าดับขั้น  B    มีค่าล าดับขั้นเป็น   3 
ล าดับขั้น  C+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   2.5  
ล าดับขั้น  C    มีค่าล าดับขั้นเป็น   2  
ล าดับขั้น  D+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   1.5  
ล าดับขั้น  D    มีค่าล าดับขั้นเป็น   1  
ล าดับขั้น  F    มีค่าล าดับขั้นเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 
30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียนหากพ้นก าหนดดังกล่าว  
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มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นล าดับขั้น F หรืออักษร U 
23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได ้

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังนี้ 
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังนี้ 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio) กรณี ที่ ได้ หน่ วยกิ ตจากการประ เมิ น

ประสบการณ์โดยการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ท า

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น 

23.13 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าล าดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลั กสูตร
สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนได้ล าดับขั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น จะต้องมีจ านวนหน่วยกิต
และจ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่น าหน่วยกิตมาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ทั้งนี้การค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าเอา
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ า
รายวิชานั้นเพื่อใช้ค านวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ าในรายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่ เรียนครบ
หลักสูตร   
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หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ ยื่น

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้ รับทุนแลกเปลี่ ยนนั กศึกษาระหว่างประเทศหรือทุ น อ่ืน ใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น
ซึ่งท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัต ิ

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก
เป็นไปตามระเบียบของส านักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว  

27.3 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น า
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, ที่ 20, และที่ 22 นับตั้งแต่เริ่ม
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เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และท่ี 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถท า
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้
นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 

หมวด 7 
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาส าหรั บ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไมก่่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่ก าหนด

ของสาขาวิชานั้น 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้ส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติค าขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
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ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า
ในรายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 

2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า
ในรายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิมและใน
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มหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธิ์รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. ก าหนด 

ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาก าหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่ วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
ค าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2553 จนส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

****************************** 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(10/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพ์สําเนา 
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ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 

20.1 ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจศึกษา 
20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม ก ากับมาตรฐานหลักสูตร การ

วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ

รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
20.6 ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านอ่ืน ๆของ

มหาวิทยาลัย 
20.8 ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                                       
 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 

สมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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พิมพ์สําเนา 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 
************************* 

 

โดยเป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่องแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 85 (25/2564) เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 183 
(9/2564) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็น
ต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วย การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความ 
สามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
จากประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา
ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว ในระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ส าหรับการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
ได้จากการเทียบโอนโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต เช่น สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาแน่นอน
โดยได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่สถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์  สั งคม
สภาพแวดล้อมสื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ  

“ประสบการณ์บุคคล” หมายความว่า ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้
จากการศึกษาด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการท างาน การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น การ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตาม
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจากการศึกษา
ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และสามารถน ามาคิดระดับ
เฉลี่ย(Grade Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 
Cum GPA.) ได้ หรือแสดงในรูปของสัญลักษณ์ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลที่สั่งสมไว้ที่เทียบ
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ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
สามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ  

“การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า การน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์
จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ์” หมายความว่า การน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับ
เนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาต่าง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียน
สามารถแสดงได้ว่า มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติของตนเอง พร้อมทั้งมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ก าหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของ
หลักสูตรที่ผู้เรียนศึกษาอยู่หรือประสงค์จะศึกษาซึ่งควรได้รับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือเทียบโอน
ประสบการณ์ที่มีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องศึกษาซ้ าในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะมาก่อนแล้วทั้งนี้การเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนที่ได้จากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทาง
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศ หรือต่างประเทศในระดับ
การศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษา มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาใน
หลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“ผู้เรียน” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาภายใต้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต 

“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา 
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ทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ 
“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้

เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการน าความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง 

 “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เป็นหลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ
สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนก็ตาม ตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูน
ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
อ่ืนก็ตาม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพ่ือการรับรอง
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนจากการเรียนชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร
ฝึกอบรม 

“ประกาศกระทรวง” หมายความว่า ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ” 
หมายความว่า ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออกประกาศ ค าสั่งหรือแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตโดยค าแนะน าของสภาวิชาการเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย ชี้
ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
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หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 6 ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

(2) เป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์
บุคคลมาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(3) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหน่วยกิตได้ โดยไม่จ ากัดอายุและคุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม
หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต องค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์อาจมีลักษณะ 

เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาก าหนดในตัวเอง ซึ่งข้ึนอยู่กับบริบทของศาสตร์นั้นๆที่อาจจะ
ต้องมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 

(4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้น จะถือว่าหลักสูตรนั้นได้รับการรับรอง แต่ในกรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้รับการ
รับรองจะต้องน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต 

(5) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอด
ชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(6) ผู้ เรียนในระบบคลังหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 แห่ง ได้ 

ข้อ 7 การสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถสะสมได้ทั้งผลการ
เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจาก
ประสบการณ์บุคคล โดยสามารถด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับทราบหรือรับรองจากคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(2) การฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
หรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และประสบการณ์บุคคล 

ข้อ 8 สิทธิของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(1) การได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จัดไว้ส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับนักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ 

(2) การได้รับรหัสและบัตรประจ าตัวผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต และมีสิทธิใช้บริการ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ส านักวิทยบริการและเทค โนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เฉพาะภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เท่านั้น 

(3) ผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จะได้รับการบันทึกผลการเรียนหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งได้รับใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรแล้วแต่
กรณ ี

(4) สามารถน าผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์บุคคล มาเทียบหน่วยกิตเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ ดังนี้ 

(4.1) กรณีประสงค์จะน าเข้าระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 
(4.1.1) ส าหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมที่จัด

ไว้ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถน าผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ทันที หากจัดโดยสถาบันอ่ืน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่มีบันทึกข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย จึงให้สามารถน าผลการเรียน 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 

(4.1.2) ส าหรับผลลัพธ์การเรียนรู้จากกรณี อ่ืนๆ เช่นการศึกษาตาม
อัธยาศัยประสบการณ์บุคคล ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4.2) กรณีประสงค์จะน าเข้าระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องเป็น
กรณีท่ีสถาบันหรือองค์กรนั้นมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามท่ีมีบันทึก 
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ข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามที่สถาบันหรือองค์กรนั้นก าหนดแล้วแต่กรณี  
กรณีสถาบันหรือองค์กรที่ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตให้

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 9 ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ โดยหากจะเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หรือ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ ากว่าระดับ
อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) ในกรณีผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต จะต้องมีสมรรถนะที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่สามารถเทียบได้กับองค์
ความรู้ในระดับชั้นของอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์นั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่
สามารถวัดและประเมินผลได้ 
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 

ข้อ 10 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเปิด
ด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ให้กระท าได้เมื่อผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแล้ว 

(2) กรณีเป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรที่
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ ให้การรับรองแล้ว และหากน ามาด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กร
วิชาชีพรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

(3) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึก
ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลของผู้ เรียนที่ชัดเจน และสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(4) คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ
ส าหรับการด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน และด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้มีการสะสมหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(5) การด าเนินการหลักสูตร ต้องมีการธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม 
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ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ด าเนินเนินการดังนี้ 

(1) ให้คณะเสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการจัดการศึกษา สภาวิชาการ  คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวอาจมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1.1) หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดยปรับปรุง
เพ่ิมระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในระบบชั้นเรียนปกติ โดยหลักสูตรที่น ามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตนี้ ต้องมีผลการ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(1.2) หลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นใหม่ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้อง
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือก
สาขาวิชาที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และก าหนดระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วม
กัน 

(1.3) หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้เฉพาะในระบบคลัง
หน่วยกิต โดยต้องแสดงเงื่อนไขให้ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการด าเนินงานและหากมีประเด็นอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ อาจต้องน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาหรือชุด
วิชาที่คณะนั้นรับผิดชอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ แบบชั้นเรียน แบบผสมผสาน หรืออ่ืนๆ ได้ตามเหมาะสม และอาจจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับนักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันได้ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ 

(3) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมที่จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ควร
สัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

(4) ให้คณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่บรรจุใน
ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดด าเนินการ โดยมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
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คาดหวังอันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติที่จะเกิดกับผู้เรียน เนื้อหาสาระ แผน
และวิธีการจัดการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นส าคัญ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เช่น รายละเอียดของการ
เทียบเพ่ือให้ได้หน่วยกิต และการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จ านวน
นักศึกษารวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณสมบัติของผู้เรียน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
วรรคหนึ่งให้คณะ พิจารณาจากประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ และหากมีความจ าเป็นต้องก าหนด
พ้ืน-ฐานความรู้ของการเรียนในรายวิชาใด ให้ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชานั้น โดยอาจยกเว้นเงื่อนไข
ของรายวิชาต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ที่ส าคัญ ส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องผ่าน
การเรียนรู้มาก่อน เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนทราบและประเมินตนเอง เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่จะบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดท าประกาศ ก าหนดการลงทะเบียนเรียนในระบบ
คลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัย 

(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(6) ให้คณะ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งผลการจัดการศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกในระบบคลังหน่วยกิต
ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องมี
มาตรฐานเทียบได้กับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ใช้กับ
นักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ 
 

หมวด 3 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 12 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร

ฝึกอบรมที่บรรจุอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษา สามารถ 
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ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ต้องไม่ 
มีเวลาเรียน เวลาที่ใช้ในการสอบวัดผลการศึกษา หรือเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมของรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมทับซ้อนกัน 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) การลงทะเบียนเรียนหลังวันที่ก าหนด การเพ่ิมและการถอนการลงทะเบียนให้สามารถ
ด าเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมนั้น 

(4) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งที่มีและไม่มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน และสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์
การเรียนรู้ มายื่นขอสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(5) ผู้เรียนสามารถสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ 13 วิธีการในการจัดการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 4 
 

การวัดและประเมินผลการศึกษา การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และการเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 

 ข้อ  14  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
(1) ในการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้น

ในการวัดและประเมินผล โดยมีสัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
ก าหนดดังนี้  

      สัญลักษณ์              ความหมาย  
    A =        ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  
    B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
    B = ดี (GOOD)  
    C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
    C    = พอใช้ (FAIR)  
    D+ = อ่อน (POOR)  
    D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
    F     = ตก (FAILED)  
    S     = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
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    U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
    I = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
    W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 (2) ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

(3) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วมการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยผู้เรียนมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

(4) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
(4.1) ผู้เรียนได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
(4.2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
(4.3) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
(4.4) ผู้เรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
(4.5) ผู้เรียนลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
(4.6) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ เรียนถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต 
(5) ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์  A, B+ , B, C+ , C, D+ , D, และ F ซึ่ ง

แสดงผลการศึกษาของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าล าดับขั้นดังนี้  
ล าดับขั้น  A      มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 
ล าดับขั้น  B+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   3.5  
ล าดับขั้น  B    มีค่าล าดับขั้นเป็น   3 
ล าดับขั้น  C+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   2.5  
ล าดับขั้น  C    มีค่าล าดับขั้นเป็น   2  
ล าดับขั้น  D+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   1.5  
ล าดับขั้น  D    มีค่าล าดับขั้นเป็น   1  
ล าดับขั้น  F    มีค่าล าดับขั้นเป็น   0  

ข้อ 15 การบันทึกหน่วยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลัง 
หน่วยกิต ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีหน่วยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ์ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้โดยไม่ให้ระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade 
Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) 
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(2) กรณีหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับ (Grade) ค่าระดับ
(Grade Point) และสามารถน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) ได้  หรือบันทึกผลการเรียนในรูปของ
สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 

(3) กรณีได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและน าผล
การเรียนไปเทียบโอนเพ่ือสะสมหน่วยกิต ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมิน บันทึกผลการประเมินเป็น
ตัวอักษร และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
(Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.)  

ข้อ 16  การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรฝึกอบรม เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการประกาศ
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนได้ให้
บุคคลที่สนใจทราบ หรืออาจด าเนินการเทียบโอนในภายหลัง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบด้วย 

ข้อ 17 การเทียบโอนประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือหน่วยกิตจากระบบคลัง
หน่วยกิต เพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ที่จะขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้รับ
อนุญาตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน โดยสามารถเข้าศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาและรับ
ปริญญาได้ทั้งหลักสูตรเดิมที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว และหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิและปริญญาในระบบคลัง
หน่วยกิต 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า C หรือ
เทียบเท่า ส าหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า B 
หรือเทียบเท่า ส าหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือก าหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศ
ตามข้อ 10 (3)  

(3) จ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอนหน่วยกิตและประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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(4) การขอเทียบโอนเพ่ือขอรับอนุปริญญา ท าได้เฉพาะหลักสูตรที่มีข้อก าหนดให้
อนุปริญญา 

(5) รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(6) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พิจารณาการขอเทียบโอน

และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา จากนั้นแจ้งผลการพิจารณามายังกองบริการการศึกษา 
ในกรณีที่เป็นการสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย อาจสามารถเทียบโอนได้ท้ังหมด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ ได้หน่ วยกิต  จากการทดสอบ
มาตรฐาน 

(2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบทดสอบจาก
มหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

(3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการฝึกอบรม
จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์โดย
การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(5) CN (Credits from Non-degree Program) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา 

ทั้งนี้การบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญา โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีและในกรณีที่ไม่มีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การให้คุณวุฒิและปริญญา 

 

ข้อ 20 การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังนี้ 
(1) กรณีที่ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตที่เข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หลักสูตร

ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ
บัตร แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) กรณีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะส าเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิดังกล่าวตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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(2.1) เรียนและสะสมหน่วยกิตได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร มีผลการเรียนและค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามที่หลักสูตรก าหนด 

(2.2) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
ประสงค์จะรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกล่าว อาจเป็น
การลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนหรือภายหลังจากท่ีได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วก็ได้ 

(2.3) การให้อนุปริญญา หรือปริญญาแก่ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบคลัง
หน่วยกิต ต้องระบุว่าส าเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 
 

หมวด 6 
วินัย การลงโทษ และการพ้นสภาพ 

 

 ข้อ 21 ผู้เรียนที่เข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
เมื่อ 

(1) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ตาย 
(3) พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ การพ้นสภาพตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 22 การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2564                    
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



(มคอ.2) หน้า 174 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันที่ 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังนี้ 

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลตามที่ระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ขึ้นไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีที่นักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น T-
Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได้ 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา 
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ทั้งนี้ใหเ้ริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สําเนา 
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สําเนา 
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สําเนา 
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สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 180 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนา 
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สําเนา 
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สําเนา 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ 
      (อังกฤษ)  : Virote Trakoolphitakkit 

ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 1  ตุลาคม  2518 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  
จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ 055-267084 โทรสาร 055-267087 
โทรศัพท์มือถือ 081-6421558 

 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

Ph.D. (Chinese Language Philology) Beijing Normal University, China. 2553 

M.A. (Chinese Language Philology) Beijing Language and culture University, China. 2547 
ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2541 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 การสอนภาษาจีน ระบบเสียงภาษาจีน วัฒนธรรมจีน อักษรจีน การแปลภาษาจีน 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับที่ ประเภท  รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ และ Sun Zhihui. (2563). การศึกษาปัญหาในการเขียน
ตัวอักษรจีนกรณีศึกษา:นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. วันที่ 31 ตุลาคม 2563, หน้า 4026-4039. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CN151 ภูมิปริทัศน์จีน   
Conspectus of China 

3(3-0-6) 

CN121 ระบบเสียงภาษาจีน   
Sound System of Chinese 

3(2-2-5) 

CN152 วัฒนธรรมจีน   
Chinese Culture 

3(3-0-6) 

CN351 ประวัติศาสตร์จีน   
History of China 

3(3-0-6)  

CN411 การแปลภาษาจีน 2  
Chinese Translation 2 

3(2-2-5) 

CN353 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
Evolution of Chinese Calligraphy 

3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : สุธัญญา ปานทอง 

(อังกฤษ)  : Suthanya Panthong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์  
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 25 มกราคม 2523 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  
 จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์ 055-267084 โทรสาร 055-267087 
 โทรศัพท์มือถือ 087-9393913 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University, China. 2560 

M.A. (Chinese Philology) Xiamen University, China.  2554 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยนเรศวร  2547 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน 
 
ผลงานทางวิชาการ  

 ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 วิจัย อุมาภรณ์ เจริญศรี กาญจนา เจริญสวรรค์ สุธัญญา ปานทอง. (2561). การศึกษา

ข้อผิดพลาดในการใช้คํา离合词(Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ปี 2561. หน้า 703-709. 

2 วิจัย ชลดา สีขาว ธัญลักษณ์ ศิริวัฒน์ สุภาวดี ช่วยกล่อม และสุธัญญา ปานทอง (2562). 
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและ
ภาษาไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. วันที่ 15 มีนาคม 2562. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 56-61.  

3 วิจัย ลัดดาวัลย์ เสนาลัย, กรกช นามมงคล และสุธัญญา ปานทอง. (2562). การสํารวจการใช้ 
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 ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

“突然”และ“忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่สี่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือของไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. วันที่ 
15 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 191-197. 

4 วิจัย ชิดชนก เจ้าเจ็ด, หาดแก้ว ห้องบุพผา, อวัศยา เอียมสาย, ธนน ไทยมณี และสุธัญญา ปาน
ทอง. (2562). การศึกษาคํากริยาภาษาจีนที่ปรากฏบ่อยในข้อสอบวัดความถนัด
ภาษาจีน PAT.7.4. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 6“งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 
357-367.  

5 วิจัย Panthong, S., Kammathan, D., & Xiang, R. (2020). The investigation and 
Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students in 
China. The 2nd China-ASEAN International Conference 2020, & The 2nd 
International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020. 16 – 
23 April, 2020, Bangkok, Thailand. 719-725. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CN314 การแปลภาษาจีน 1 
Chinese Translation 1 

3(2-2-5) 

CN313 หลักภาษาจีน 
Chinese Grammar 

3(2-2-5) 

CN231 การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading 1 

3(2-2-5) 

CN211 ภาษาจีน 3 
Chinese 3 

3(2-2-5) 

CN491 หัวข้อเฉพาะจีนศึกษา 
Selected Topics in Chinese Studies 

3(2-2-5) 

CN363 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 
Chinese for Hotel 

3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)  : Zhihui Sun 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด           : 2 กรกฎาคม 2534 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  
 จงัหวัดพิษณุโลก 65000 

     โทรศัพท์ 055-267084 โทรสาร 055-267087 
      โทรศัพท์มือถือ 064-0823936 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Language) Harbin Normal University, China.  2561 

B.A. Chinese as a foreign language  Harbin Normal University, China.   2557 
 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ประเภท  รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ และ Sun Zhihui. (2563). การศึกษาปัญหาในการเขียน
ตัวอักษรจีนกรณีศึกษา:นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม .รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่13. วันที่ 31 ตุลาคม 2563. หน้า 4026-
4039. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CN311 ภาษาจีน5 
Chinese 5 

3(2-2-5) 

CN441 การเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 

CN231 การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading 1 

3(2-2-5) 

CN122 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   :  ดุจรวี กรรมถัน 

      (อังกฤษ)  :  Dutrawee Kammathan 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   :  11 มิถุนายน 2534 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าภอเมือง  
 จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์ 055-267084 โทรสาร 055-267087 

  โทรศัพท์มือถือ 084-5742617 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

M.M. (Enterprise Management) Shanghai Maritime University, China. 2560 

ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 
 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาจีนธุรกิจ  
 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับที่ ประเภท  รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย Panthong, S., Kammathan, D., & Xiang, R. (2020). The investigation and 

Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students 
in China. The 2nd China-ASEAN International Conference 2020, & The 
2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 
2020. 16 – 23 April, 2020, Bangkok, Thailand. P 719-725. 

2 วิจัย อนุศิษฏ์ สุขเจริญ, นรุตม์ชัย ใจตุ่น และดุจรวี กรรมถัน. (2562). ผลการสํารวจ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคําเชื่อมสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้
คําเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบ
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ลําดับที่ ประเภท  รายการบรรณานุกรม 

เนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 6“
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 20 ธันวาคม 
2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 368 - 379. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CN111 ภาษาจีน 1 
Chinese 1 

3(2-2-5) 

CN151 ภูมิปริทัศน์จีน 
Conspectus of China 

3(3-0-6) 

CN471 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Teaching Chinese as a Foreign Language 

3(2-2-5) 

CN213 ภาษาจีนระดับต้น 3 
Chinese 3 

3(2-2-5) 

CN261 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 
Chinese for Business 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 193 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 
         (อังกฤษ)  : Thareerat Suniphan 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 25 มกราคม 2529 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  
  จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท์ 055-267084 โทรสาร 055-267087 

      โทรศัพท์มือถือ 081-4340650 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

- ไม่มี 
 
ผลงานทางวิชาการ   
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 วิจัย ณัฐวิภา บุญเกิด ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ ธันยธร ธรรมเนียมใหม่ นรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น พนัส มัต
ยะสุวรรณและ ธารีรัตน์ สุนิพันธ์. (2563). ความต้องการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 909-918.  
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG111 การฟังและการพูด 1 
Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 

ENG111 การฟังและการพูด 2 
Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) 

ENG211 การเขียนตามรูปแบบ 
Control and Formulaic Writing 

3(2-2-5) 
 

ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 
Language Learning through Drama 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส  

และกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ***************************** 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน าวิชาแกน กลุ่มวิชา
โทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึง
ท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโท
ภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษา
ฝรั่งเศส และกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถิ่น 

ด้านความรู้ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษา
ฝรั่งเศส และกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับศาสตร์ของตนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับศาสตร์ของตนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. บูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

3. บูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณต์่าง ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 
ชุมพล เสมาขันธ์ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน ารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งในการสอบและการท ากิจกรรม 

2 มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัยและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 3. มีจรรยาบรรณที่ดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ  

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ

2. สามารถน าความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์   
3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์ 
อ่ืนๆได้ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
ด้านทักษะทางปัญญา 

1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. สามารถน าความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ชุมพล เสมาขันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน ารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึง
ท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งใน
สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น - 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่น

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์
ประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์   

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการท างานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางสังคม
หรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ  

3. ใช้ความรู้ที่เรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกันได้ 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามของกลุ่ม
ได ้

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาษา ระบบการท างาน 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการน าเสนอได้ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- 

 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 204 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุมพล เสมาขันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน ารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึง
ท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

2. มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 3. มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านในการสื่อสารสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์   

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/
หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์ 
อ่ืนๆ ได้ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิด

แบบองค์รวม 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ที่เรียน 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้
อย่างเหมาะสม 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน - 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- 
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ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชุมพล เสมาขันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน ารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึง
ท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 3. เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ด้านความรู้ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่นได้อย่าง 1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เหมาะสม ถูกต้อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. บูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองต่อ
องค์กร และอาชีพ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4. สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน ารายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึง
ท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 

- 4. มีจิตสาธารณะ 
- 
 

5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

พิมพ์สําเนา 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านความรู้ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง 

3. บูรณาการ (การเชื่อมโยงความรู้หลายศาสตร์ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถน าไปแก้ปัญหาได้) 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. ประยุกต์ใช้ (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน : 
โดยน าความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

3. บูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้
อย่างเหมาะสม 

3. สร้างสรรค์ (น าความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 3. สามารถท างานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 

- 4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
- 5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง

เหมาะสมตามบริบท 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก จ 
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แบบเสนอขอเปิดชุดวิชา (Module) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. รหัสชุดวิชา   ชื่อชุดวิชา       หน่วยกิต 
MODU205  ศิลปะการถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านภาษาจีน                 8 

 The Arts of Chinese Language Knowledge Impartment 
 
2. วัตถุประสงค์ของชุดวิชา  

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีนได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. คําอธิบายชุดวิชา 
หลักการพื้นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมเนื้อหา เทคนิคการใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรม

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน    
 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  
4.1 มีความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน 
4.2 สามารถผลิตสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีนได้ 
4.3 สามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีนได้

อย่างเหมาะสม 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม    - 

 
6. เครือข่ายหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน 

 - ไม่มี 
 
 

CCPS-14 
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7. ชุดวิชานี้เทียบเคียงได้กับรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 
บรรยาย 

จํานวน 
หน่วยกิต 
ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

Knowledge Skill Attitude 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด  2(2-0-4) 
The Arts of Knowledge Impartment   

2 0 มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ดี 

สามารถใช้ภาษา เทคนิค
และสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านมนุษยศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการเป็นนักถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ดี 

CN371 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
Teaching Chinese as a Foreign Language 

2 1 รู้หลักการ ทฤษฎี 
วิธีการและเทคนิค
การสอนภาษาจีน
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

สามารถจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศได้ 

ตระหนักถึงความส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่าง
ประทศให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ผู้เรียน 

CN472 การจัดท าสื่อการสอนภาษาจีน        3(2-2-5) 
Chinese Instruction Media Method 

2 1 รู้หลักและวิธีการ
จัดท าสื่อการสอน
ภาษาจีน 

สามารถผลิตสื่อการสอน
ภาษาจีนได้ 

ตระหนักในการเลือกใช้หรือ
ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและผู้เรียน   

หมายเหตุ  เทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2565 จ านวน 3  วิชา  รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยกิต 
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8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
8.1 HU101 ศิลปะการถ่ายทอด (The Arts of Knowledge Impartment)       2(2-0-4)   

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
1 ปฐมนิเทศแนะน ารายวิชา 2/0 บรรยาย มีความรู้ความ

เข้าใจในขอบข่าย
ของรายวิชา
เบื้องต้น 

 เห็นความส าคัญ
ของศิลปะการ
ถ่ายทอดและองค์
ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร ์

บรรยาย Power Point/ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

2-3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
แสดงออกทางพัฒนาการและ
การเรยีนรู ้

4/0 บรรยาย/
อภิปราย 

- มีความรู้ใน
พัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของคน
แต่ละช่วงวัย 
- อธิบาย
พัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของคน
แต่ละช่วงวัยได ้

มีทักษะในการ
แสดงออกทาง
พัฒนาการ
และการเรียนรู ้

- เห็นประโยชน์ของ
ความรู้เรื่อง
พัฒนาการของคน
แต่ละช่วงวัยต่อการ
จัดการถ่ายทอด
ความรู ้
- ยอมรับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 

บรรยายและ
อภิปรายกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

4-5 การเลือกเนื้อหาเพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู ้

4/0 บรรยาย/
น าเสนอ 

รู้หลักการคัดเลือก
เนื้อหาท่ีเหมาะสม
ในการถ่ายทอด

มีทักษะในการ
เลือกเนื้อหาได้
เหมาะสมกับ

ตระหนักและเข้าใจ
ความส าคญัในการ
คัดเลือกเนื้อหาท่ี

บรรยาย/
ปฏิบัติการ
คัดเลือก

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/ตัวอย่าง

ประเมินจากการ
ตรวจผลงาน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
ความรู้ได ้ การถ่ายทอด

ความรู ้
เหมาะสมตาม
พัฒนาการและช่วง
วัย 

เนื้อหาในการ
ถ่ายทอด 

การคัดเลือก
เนื้อหาในการ
น าเสนอ 

6-7 เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 4/0 บรรยาย/
น าเสนอ 

มีความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิค
การถ่ายทอด
ความรู ้

มีทักษะในการ
ถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เห็นความส าคัญ
ของการใช้เทคนิค
การถ่ายทอดที่
หลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบท 

บรรยาย/
อภิปรายกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/เอกสาร
ตัวอย่างการ
คัดเลือกเนื้อหา
ในการน าเสนอ 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

8-9 การประเมินพัฒนาการผลการ
เรียนรู ้

4/0 บรรยาย/
น าเสนอ 

เข้าใจหลักการการ
ประเมิน
พัฒนาการผลการ
เรียนรู ้

มีทักษะในการ
ประเมิน
พัฒนาการการ
เรียนรูไ้ด้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ตระหนักและเห็น
ความส าคญัในการ
เลือกใช้วิธีการ
ประเมินพัฒนาผล
การเรยีนรู้ของแต่
ละบุคคล 

บรรยาย/
อภิปรายกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/เอกสาร
ตัวอย่างการ
คัดเลือกเนื้อหา
ในการน าเสนอ 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

10 คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอด
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร ์

2/0 บรรยาย/
อภิปราย 

- มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดี
ของผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู ้

สามารถ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์
ได้อย่างมี

- เห็นความส าคญั
ของคุณลักษณะ
ของผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ด ี
- มีทัศนคติที่ดีต่อ

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
- อธิบาย
คุณลักษณะที่ดี
ของผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ได ้

ประสิทธิภาพ การเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู ้

11 การใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอด
ความรู ้

2/0 บรรยาย/
อภิปราย 

- รู้ทฤษฎีในการใช้
ภาษาเพื่อการ
ถ่ายทอดความรู ้
- อธิบายหลักการ
ใช้ภาษาเพื่อ
ถ่ายทอดความรูไ้ด ้

มีทักษะในการ
ใช้ภาษา
สื่อสารและ
ถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ตระหนักถึง
ความส าคญัในการ
เลือกใช้ภาษาใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู ้

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

12-13 การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการถา่ยทอดองค์
ความรู ้

4/0 บรรยาย/
ยกตัวอย่าง
การใช้สื่อ/
ปฏิบัติการ
สร้างสื่อ 

- รู้จักสื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- อธิบายสื่อเพื่อ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได ้

- มีทักษะใน
การใช้สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้
- ปฏิบัติการ
สร้างสื่อ

เห็นความส าคัญ
ของใช้สื่อ 
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลัก
จริยธรรม 

บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติการใช้

สื่อ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

ประเมินจากการ
อภิปรายและฝึก
ปฏิบัติในช้ันเรียน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
นวัตกรรม
เทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดตาม
ศาสตร์ต่าง ๆ 
ได ้

14-15 การฝึกทักษะในการถ่ายทอดองค์
ความรู ้
 

4/0 ปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน

มนุษยศาสตร ์

- อธิบายทักษะ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตรไ์ด ้
- ประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดตาม
ศาสตร์ต่าง ๆ ได ้

ปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้
ทางด้าน
มนุษยศาสตร ์

เห็นความส าคัญ
ของทักษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้าน
มนุษยศาสตร ์

น าเสนอ เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

ประเมินจากการ
น าเสนอในช้ันเรียน 
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8.2 CN371   การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Chinese as a Foreign Language)  3(2-2-5) 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบ 
การสอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 

1 แนะน ารายวิชา 
ปัญหาและสภาพการเรียน
การสอนภาษาจีนในปัจจุบัน 
ความรู้และทักษะทางภาษา 

2/2 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

- เข้าใจขอบข่ายของ
รายวิชา 
- มีความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาและสภาพ
การเรยีนการสอน
ภาษาจีนในปัจจุบัน 
รวมไปถึงพื้นฐาน
ทักษะทางภาษา 

- เข้าใจขอบข่ายของ
รายวิชา 
- มีความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาและสภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาจีนในปัจจุบัน 
รวมไปถึงพื้นฐาน
ทักษะทางภาษา 

- สามารถบอกปัญหา
และสภาพการเรียน
การสอนภาษาจีนใน
ปัจจุบันได ้
- มีทักษะและความรู้
ทางภาษา 

บรรยาย PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่าง ๆ 
รวมถึงการสอบ 

2-3 ทฤษฎีการรับเอาภาษาที่
สองของมนุษย ์
ทฤษฎีและวิธีการสอน  

4/4 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

อธิบายทฤษฎีการรับ
เอาภาษาที่สองของ
มนุษย์และวิธีการ
สอนได ้

อธิบายทฤษฎีการรับ
เอาภาษาที่สองของ
มนุษย์และวิธีการ
สอนได ้

สามารถใช้ทฤษฎีการ
รับเอาภาษาท่ีสอบของ
มนุษย์และวิธีการสอน
ได ้

บรรยาย PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถามการบ้าน 
และแบบทดสอบ 
ต่างๆ รวมถึงการสอบ 

4-6 หลักการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ 

6/6 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

เข้าใจและอธิบาย
หลักการสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่าง ประเทศ
ได ้

สามารถใช้หลักการ
สอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตา่ง 
ประเทศได ้

เห็นความส าคัญของ
การใช้หลักการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่าง ประเทศในการ
เรียนการสอน 

บรรยาย PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่าง ๆ 
รวมถึงการสอบ 

7-9 เทคนิคและวิธีการสอน 6/6 บรรยายและ รู้และอธิบายเทคนิค มีทักษะการใช้ เห็นประโยชน์ในการใช้ บรรยาย PPT, ผ่านการสอบถาม การ
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบ 
การสอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
ภาษาจีนในรายวิชาประเภท
ต่างๆ (รายวิชาการฟัง, 
รายวิชาการพูด, รายวิชา
การอ่าน, รายวิชาภาษาจีน
หลัก) 

ปฏิบัต ิ และวิธีการสอน
ภาษาจีนในรายวิชา
ประเภทต่าง ๆ  

เทคนิคและวิธีการ
สอนภาษาจีนใน
รายวิชาประเภทต่าง 
ๆ 

เทคนิคและวิธีการสอน
ภาษาจีนในรายวิชา
ประเภทต่าง ๆ 

และจ าลอง
สถานการณ ์

เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่างๆ
รวมถึงการสอบ 

10-11 ทักษะและเกมการสอนใน
รายวิชาภาษาจีน 

4/4 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

ประยุกต์ใช้ทักษะ
และเกมการสอนใน
รายวิชาภาษาจีน 

มีทักษะการใช้เกม
การสอน ในการ
จัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา
ภาษาจีน 

เห็นความส าคัญของ
การใช้ทักษะและเกม
การสอน เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาจีน 

บรรยาย
และจ าลอง
สถานการณ ์

PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่าง ๆ 
รวมถึงการสอบ 

12-13 การเตรียมบทเรียนและการ
เขียนแผนการสอน 

4/4 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

รู้และอธิบายขั้นตอน
การเตรียมบทเรียน
และวิธีการเขียน
แผนการสอนได ้

สามารถเขียน
แผนการสอนและ
จัดเตรียมบทเรียนได ้

เห็นความส าคัญในการ
เตรียมบทเรยีนและ
การเขียนแผนการสอน 
ก่อนจะจัดการเรียน
การสอนจริง 

 PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่าง ๆ 
รวมถึงการสอบ 

14-15 ฝึกสอนในช้ันเรียน 4/4 บรรยายและ
ปฏิบัต ิ

อธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ในการฝึกสอนในช้ัน
เรียนได ้

สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทั้งหมดใน
รายวิชาในการ
จ าลองการฝึกสอน
ในช้ันเรียนได ้

มีทัศนคติที่ดีและเห็น
ความส าคญัของการ
ฝึกสอนในช้ันเรียน 

บรรยาย
และจ าลอง
สถานการณ ์

PPT, 
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

ผ่านการสอบถาม การ
ตอบข้อค าถาม 
การบ้าน และ
แบบทดสอบต่าง ๆ 
รวมถึงการสอบ 
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8.3 CN371 การจัดทําสื่อการสอนภาษาจีน(Chinese Instruction Media Method)      3(2-2-5) 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 

1 - แนะน ารายวิชา 
- การจัดการเรยีนการ

สอนภาษาจีนในระดับ
ต่าง ๆ 

- ความส าคญัของสื่อการ
สอน 

2/2 - บรรยาย 
- อภิปราย
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

รู้สภาพท่ัวไปในการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนใน
ระดับต่าง ๆ  

สามารถแยกแยะ
ความแตกต่างใน
การเรยีนภาษาจีน
ของแต่ละระดับได ้

ตระหนักและเห็น
ความส าคญัชองสื่อ
การสอนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 

- ประเมินจากการ
สังเกต 

2-3 รูปแบบสื่อการสอน
ภาษาจีนประเภทต่าง ๆ   

4/4 - บรรยาย 
- น าเสนอ
แลกเปลีย่น
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา
ค้นคว้าสื่อการ
สอนภาษาจีน
ประเภทต่าง ๆ  

รู้จักสื่อการสอน
ภาษาจีนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

สามารถเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
สอนภาษาจีนได้
อย่างเหมาะสม 

เห็นความส าคัญใน
การเลือกใช้สื่อการ
สอนภาษาจีนที่
เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- น าเสนอ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
- สื่อประเภท

อื่น ๆ 

- ประเมินจากการ
สังเกต 
- ประเมินจากการ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

4 หลักการเลือกใช้สื่อการ
สอน   

2/2 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง
และอภิปราย 

รู้และเข้าใจ
หลักการในการ
เลือกใช้สื่อการสอน 

สามารถเลือกใช้สื่อ
การสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

น าหลักการ
เลือกใช้สื่อการ
สอนไปประยุกต์ใช้
กับการเลือกใช้

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 

- ประเมินจากการ
สังเกต 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
รูปแบบต่าง ๆ ของ
สื่อการสอน
ภาษาจีนได ้

5 การศึกษาสื่อการสอนที่มี
เทคนิคน่าสนใจ 

2/2 - บรรยาย 
- ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเองและเลือก
น าเสนอสื่อการ
สอนทีม่ีเทคนิค
น่าสนใจ 

รู้จักสื่อการสอน
ประเภทต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน 

สามารถเลือกใช้สื่อ
ที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีน
การสอนภาษาจีน
ได ้

สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและ
ความน่าสนใจของ
สื่อการสอน
ภาษาจีนได ้

- บรรยาย 
- น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
สื่อประเภท  อื่น 
ๆ 

- ประเมินจาก
การสังเกต 
- ประเมินจาก
การน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

6-7 หลักการออกแบบ การ
ผลิต และการใช้สื่อการ
สอนภาษาจีน 

4/4 - บรรยาย 
- สาธิตการใช้
สื่อ  
- อภิปรายผล
การใช้สื่อ   

รู้หลักการออกแบบ 
การผลิตและการใช้
สื่อการสอน
ภาษาจีน 

สามารถออกแบบ
และผลิตสื่อการ
สอนภาษาจีนได ้

เลือกใช้ หรือ
ออกแบบและผลิต
สื่อไดเ้หมาะสมกบั
เนื้อหารายวิชาและ
ผู้เรยีน 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
- สื่อประเภท

อื่น ๆ 

- ประเมินจาก
การสังเกต 
  

8-9 การบูรณาการสื่อการสอน
กับกิจกรรมในช้ันเรียน 

4/4 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง 
อภิปราย 

รู้หลักการ หรือวิธี
การบูรณาการสื่อ
การสอนกับ
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

สามารถใช้สื่อการ
สอนในการจัด
กิจกรรมในช้ันเรยีน
ได ้

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เลือกใช้สื่อท่ี
เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียน

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

- ประเมินจาก
การสังเกต 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
การสอนในช้ัน
เรียนได ้

10-12 การผลิตสื่อและการจัดท า
คู่มือการใช้สื่อการสอน
ภาษาจีน 

6/6 - ศึกษา
ค้นคว้าการผลิต
สื่อท่ีตนเอง
สนใจ 
- ด าเนินการ
ผลิตสื่อพร้อม
คู่มือการใช้ 
- น าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

รู้หลักและวิธีการ
ผลิตสื่อและจัดท า
คู่มือการใช้สื่อการ
สอนภาษาจีน 

สามารถผลิตสื่อ
และคู่มือการใช้สื่อ
การสอนภาษาจีน
ได ้

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผลิตสื่อการสอน
และการออกแบบ
คู่มือการใช้สื่อการ
สอน 

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- น าเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
- สื่อประเภท

อื่น ๆ 

- ประเมินจาก
ผลงาน (สื่อท่ีผลิต) 
- การน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

13-14 การทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อ
การสอนภาษาจีน 

4/4 - น าสื่อและ
คู่มือการใช้ไป
ทดลองใช้จริง 
- ประเมินผล
การใช้สื่อ 

รู้หลักและวิธีการใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
สื่อการสอน 

ทดลองใช้สื่อโดย
สามารถประเมิน
คุณภาพของสื่อการ
สอนภาษาจีนได้น ั้น
ได ้

ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนตาม
ความเป็นจริง  

ฝึกปฏิบัตจิริง - เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
- สื่อประเภท

ต่าง  ๆ 

- ประเมินจาก
กระบวนการใน
การทดลองใช้ 
- ประเมินจากผล
ของการใช้สื่อ 

15 การน าเสนอผลการผลิต 
การทดลองใช้ และ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อ
การสอนภาษาจีน 

2/2 น าเสนอผลงาน
การผลิต การ
ทดลองใช้และ
ประสิทธิภาพ

รู้หลักและวิธีการใน
การผลิต ทดลองใช้ 
และประเมิน
ประสิทธิภาพของ

มีความสามารถใน
การผลิตสื่อการ
สอนภาษาจีนและ
สามารถน าเสนอ

- มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
น าเสนอผลการ
ผลิตสื่อ  

- บรรยาย 
- น าเสนอ 

- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 
- สื่อประเภท

ต่าง ๆ 

- ประเมินจากการ
น าเสนอผลการ
ผลิตสื่อ การ
สรุปผลการ
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
ของสื่อ สื่อการสอน

ภาษาจีน 
ผลการผลิต และ
ทดลองใช้สื่อโดย
สื่อสารให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างง่าย  

- เลือกผลติสื่อท่ี
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผู้เรียนและ
เนื้อหาเป็นหลัก 

ทดลองใช้ 
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9. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   

9.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
9.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และ
ซื่อสัตย์ 

2) มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
3) ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น  

9.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอด

ความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2) ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
9.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบ

อ่ืนๆ  
3) สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่างเหมาะสม 

9.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2) พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

9.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
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9.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อชุดวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MODU205 ศิลปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีน 
               The Art of Chinese Language Impartment                 
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ได้รับความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8(5/2563) เมื่อ
วันที่16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่  
67(1/2564)    เมือ่วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 84(1/2564)        
เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ในการประชุมครั้งที่ 2(2/2564) เมื่อ
วันที่  17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 177(3/2564) เมื่อ
วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ลงชื่อ                วโิรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ 
(อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ) 

ผู้เสนอขอเปิดชุดวิชา 
วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
ลงชื่อ                      สธุัญญา ปานทอง 

(อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ                       ณัฏฐิรา ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
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แบบเสนอขอเปิดชุดวิชา (Module) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. รหัสชุดวิชา    ชื่อชุดวิชา       หน่วยกิต 
MODU206 ภาษาจีนเพ่ือศาสตร์ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม    8 
  Chinese for Science in Tourist Business and Hotel 
         
2. วัตถุประสงค์ของชุดวิชา  

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ
เบื้องต้น 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและงาน
บริการอ่ืน ๆ ได ้

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักบริการที่ดี 
 
3. คําอธิบายชุดวิชา 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น บุคลิกภาพและการเป็นนักบริการที่ดี 
ส านวนภาษา ศิลปะการสื่อสาร การเป็นนักสื่อความหมายภาษาจีนในธุรกิจการท่องเที่ยว งานโรงแรมและ
งานบริการอ่ืน ๆ  

 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และงานบริการเบื้องต้น 
4.2 สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานบริการด้านการท่องเที่ยว  การโรงแรม และงาน

บริการด้านอื่น ๆ ได ้
4.3 มีบุคลิกภาพท่ีดี เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม – 
 

6. เครือข่ายหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน 
-  ไม่มี 

 

CCPS-14 
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7. ชุดวิชานี้เทียบเคียงได้กับรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 
บรรยาย 

จํานวน 
หน่วยกิต 
ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

Knowledge Skill Attitude 

HU102 ศิลปะการบริการ  2(1-2-3) 
The Arts of Services 

1 1 รู้และเข้าใจในบทบาทของนัก
บริการที่ดี 

- สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
และประยุกต์ใช้กับสายงาน
บริการประเภทต่าง ๆ ได้ 

- สามารถสื่อความหมายท้องถิ่น
ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมได้ 

ตระหนักในการเป็นนัก
บริการที่ดี ให้บริการแก่

ผู้รับบริการด้วยจิตบริการ  

CN361 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม             3(2-2-5) 
Correspondence Chinese for 
Tourism Business and Hotel 

2 1 - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวงาน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
- ส านวนและค าศัพท์ที่ใช้ในงาน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารในงานบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ 

เป็นผู้ให้บริการหรือ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
ดี มีจริยธรรม 

 CN463  ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ   3(3-0-6) 
Chinese for Services 

3 0 - มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
ประเภทต่าง ๆ  
- รู้ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบ
ประโยค บทสนทนาภาษาจีนที่ใช้
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ 

สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือ
การสื่อสารในงานบริการ
ประเภทต่าง ๆ ได้  

มีบุคลิกภาพที่ดี ตระหนัก
และเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี 

 

หมายเหตุ  เทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2565 จ านวน 3 วิชา  รวมทั้งสิ้น 8  หน่วยกิต 



(มคอ.2) หน้า 234 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
8.1 HU102  ศิลปะการบริการ (The Arts of Services)               2(1-2-3) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

1 ปฐมนิเทศแนะน า
รายวิชา 

1/2 บรรยาย/อภิปราย มีความรู้ความเข้าใจใน
ขอบข่ายของรายวิชา
เบื้องต้น 

 เห็นความส าคัญของ
ศิลปะการบริการและ
องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร ์

บรรยาย Power Point ประเมินจากการ
อภิปรายในช้ัน
เรียน 

2-3 ศิลปะการสื่อสาร
ในงานบริการ 

2/4 บรรยาย/ปฏิบัติการ
พูดแนะน าในงาน
บริการดา้น 
ต่าง ๆ 

- รู้ความส าคญัของการ
สื่อสารต่องานบริการ 
- ประยุกต์ใช้ความรูเ้กี่ยวกับ
ศิลปะการสื่อสารสู่การ
ปฏิบัติได ้

สามารถสื่อสารเรื่อง
ทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
บริการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

มีทัศนคติที่ดีต่อการ
สื่อสารในงานบริการ 

บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัต ิ

Power Point ประเมินจากการ
ปฏิบัต ิ

4 บุคลิกภาพของนัก
บริการที่ด ี

1/2 บรรยาย/กิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพการ
พูดแนะน าในงาน
บริการดา้น ต่าง ๆ 

- มีความรู้ในหลักการและ
ความส าคญัของการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่องานบริการ 

พัฒนาบุคลิกภาพให้
สอดคล้องกับ
รูปแบบงานบริการ 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี
สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่าง
สุขุมรอบคอบ 

บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัต ิ

Power Point ประเมินจากการ
ปฏิบัต ิ

5 พฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ 

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ รู้ในอุปนิสัยหรือพฤติกรรม
ทางสังคมที่แตกต่างกันของ
บุคคล 

สามารถประเมิน
ความต้องการและ
อุปนิสัยของ
ผู้รับบริการใน

เห็นความส าคัญของ
การท าความเข้าใจ
อุปนิสัยและรสนิยม
ของผู้รับบริการ 

บรรยาย/
สถานการณ์
จ าลอง 

คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
ต่าง ๆ ของผู้

ประเมินจากการ
ปฏิบัต ิ
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

เบื้องต้นได ้ บริการและ
ผู้ใช้บริการ 

6 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมงาน
บริการ 
(อาหาร/ที่พัก) 

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ - รู้โครงสร้างและการ
ด าเนินงานของแผนกและ
ฝ่ายต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
งานบริการ 
- เข้าใจโครงสรา้งของแผนก
และฝา่ยต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมงานบริการได ้

สามารถเขียนหรือ
อธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างงานบริการ
กับขอบข่ายงานท่ี
เกี่ยวข้องได ้

มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ด้านอุตสาหกรรมการ
บริการ 

บรรยาย/ 
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้
ประกอบ
กิจการ 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัต ิ

7 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมงาน
บริการ 
(การคมนาคม/
ธุรกิจน าเที่ยว) 

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ - รู้องค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของธุรกิจน าเที่ยว  
- สามารถเช่ือมโยงการ
คมนาคมกับธุรกจิน าเที่ยวได้  

สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจ
น าเที่ยวได ้

มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ด้านอุตสาหกรรมการ
บริการ 

บรรยาย/
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้
ประกอบ
กิจการ 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัต ิ

8 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมงาน
บริการ 
(การเป็น

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ รู้หลักการ ขั้นตอนในการ
เป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมงานบริการ  

สามารถวางแผน
หรือออกแบบการ
ด าเนินกิจการใน
อุตสาหกรรมงาน
บริการประเภทต่าง 

- มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ด้านอุตสาหกรรมการ
บริการ 
- ตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีใน

บรรยาย/
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้
ประกอบ

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัต ิ
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมงาน
บริการ) 

ๆ ได ้ อุตสาหกรรมงาน
บริการ 

กิจการ 

9 บทบาทและหน้าท่ี
ของนักสื่อ
ความหมายทีด่ ี

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ มีความรู้ในบทบาทและ
หน้าท่ีของนักสื่อความหมาย
ที่ด ี

มีความสามารถใน
การสื่อความหมาย
ได้อย่างเข้าใจ สร้าง
ความประทับใจให้
ผู้ฟังได ้

มีจรรยาบรรณของนัก
สื่อความหมายที่ด ี

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัติ  

10-11 การสื่อความหมาย
ของท้องถิ่น
ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 
(ประวัติศาสตร์
พิษณุโลก, สุโขทัย, 
ท้องถิ่น) 

2/4 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ - มีความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ 
(ประวัติศาสตร์พิษณุโลก, 
สุโขทัย, ท้องถิ่น) 
- อธิบายความรู้
ประวัติศาสตร์ 
(ประวัติศาสตร์พิษณุโลก, 
สุโขทัย, ท้องถิ่น) ได ้

สามารถสื่อ
ความหมายเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับ
พิษณุโลก, สุโขทัย 
และท้องถิ่นได ้

มีความภาคภูมิใจ 
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัต ิ

12-13 การสื่อความหมาย
ของท้องถิ่น
ทางด้านศิลปะ 
(สถาปัตยกรรม 

2/4 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ - มีความรู้ด้านศิลปะ 
(สถาปัตยกรรม จติรกรรม
และประติมากรรม)  
ในประเทศไทย 

สามารถสื่อ
ความหมายเรื่องราว
เกี่ยวกับศิลปะใน
ท้องถิ่นได้ 

มีความภาคภูมิใจ 
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของศิลปะ
ท้องถิ่น 

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปรายและ
การฝึกปฏิบัต ิ
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

จิตรกรรม และ
ประตมิากรรมใน
ประเทศไทย) 

- อธิบายความรู้ด้านศลิปะ 
(สถาปัตยกรรม จติรกรรม
และประติมากรรม) 
ในประเทศไทยได ้

14 การสื่อความหมาย
ของท้องถิ่น
ทางด้าน
วัฒนธรรม 

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ - มีความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรม 
- อธิบายความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมได ้

สามารถสื่อ
ความหมายเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นได ้

มีความภาคภูมิใจ 
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรยาย/
อภิปราย 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
อภิปราย 

15 การฝึกการบริการ
และการสื่อ
ความหมาย 

1/2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ มีความรู้ในบทบาทและ
หน้าท่ีของนักสื่อความหมาย
ที่ด ี

มีความสามารถใน
การสื่อความหมาย
ได้อย่างเข้าใจ สร้าง
ความประทับใจให้
ผู้ฟัง  

มีจรรยาบรรณของนัก
สื่อความหมายที่ด ี

น าเสนอผา่น
คลิปวิดีโอ 

เอกสาร/
Power Point 

ประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัต ิ
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8.2 CN361  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Correspondence Chinese for Tourism Business and Hotel)    3(2-2-5) 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

1 - แนะน ารายวิชา  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานโรงแรม  
- ความรู้พื้นฐานและหน้าท่ี
ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

前台基础知识和

任务 

2/2 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่ 
 

มีความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับงาน
โรงแรม 

สามารถ
อธิบายหน้าที่
และขอบเขต
ของแผนกต่าง 
ๆ ในงาน
โรงแรมได ้

ตระหนักในหน้าท่ี
และความ
รับผิดชอบในแต่
ละส่วนงานของ
งานโรงแรม 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power 

Point 

ประเมินจากการ
สังเกต 

2 预定房间 
(การจองห้องพัก) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวนในการจอง
ห้องพัก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
จองห้องพัก 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ  

3 入住酒店 
(การลงทะเบียนเข้าพัก) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนาการ
เข้าพัก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวน บท
สนทนาการเข้า
พัก 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ  

4 延长住宿 2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์และ รู้ค าศัพท์และ ใช้ภาษาจีนใน เลือกใช้ค าหรือ - บรรยาย - เอกสาร ประเมินจากการ
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

(การขอต่อเวลาเข้าพัก) ส านวน บทสนทนาใน
การขอขยายระยะเวลา
ในการเข้าพัก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ส านวน บท
สนทนาในการ
ขอขยาย
ระยะเวลาใน
การเข้าพัก 

การสนทนา
โต้ตอบได ้

ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- Power 
Point 

- คลิปวีดีโอ 

สังเกตและผล
การทดสอบ 

5 退房 
(การคืนห้องพัก) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนาการ
คืนห้องพัก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวน บท
สนทนาการคืน
ห้องพัก 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 

6-7 客房服务 
(การบริการห้องพัก) 
 

餐饮服务 
(การบริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม) 

洗衣机服务 
(การบริการซักรีด) 

4/4 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนาการ
ให้บริการต่าง ๆ ใน
โรงแรม  
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวน บท
สนทนาการ
ให้บริการต่าง ๆ 
ในโรงแรม 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

7 抱怨投诉 
(การร้องเรียนปญัหา) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนาการ
ร้องเรียนหรือแจ้งขอ
ความช่วยเหลือจากแขก
ผู้เข้าพัก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 
- สรุปเนื้อหาดา้นการ
โรงแรม มอบหมายงาน
กลุ่มสร้างสถานการณ์
จ าลองโดยอิงจาก
เนื้อหาท่ีเรียนไปท้ังหมด 
โดยใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสารและน าเสนอใน
รูปแบบคลิปวดีีโอ 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวน บท
สนทนาการ
ร้องเรียนหรือ
แจ้งขอความ
ช่วยเหลือจาก
แขกผู้เข้าพัก 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมใน
ช่วยเหลือแขกผู้
เข้าพักได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 

8  น าเสนองานกลุ่ม 2/2 น าเสนอคลิปวีดีโองาน
กลุ่ม การสร้าง
สถานการณ์จ าลองโดย
อิงจากเนื้อหาท่ีเรียนไป
ทั้งหมด โดยใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร  

รู้ค าศัพท์ 
ส านวนและบท
สนทนาภาษาจีน
ที่มักใช้ในการ
โรงแรม 

สามารถใช้
ภาษาจีน
สื่อสารในงาน
โรงแรมได้  

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
สื่อสาร 

- น าเสนอ 
- อภิปรายกลุม่ 
 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและการ
น าเสนอผลงาน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

9 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2/2 ศึกษาดูงานในโรงแรม
และเรียนรู้วิธีการ
รับประทานอาหารตาม
มารยาทสากล ณ 
โรงแรมในเขตจังหวัด
พิษณุโลก 

รู้ขอบเขตงาน
และหน้าท่ีตา่ง 
ๆ ในงานโรงแรม 

สามารถ
อธิบายขอบ
ขอบเขตและ
หน้าท่ีต่าง ๆ 
ของงาน
โรงแรมได ้

- มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานโรงแรม 
- เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของ
พนักงานโรงแรมที่
ดี  มีจิตบริการ 

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เอกสารข้อมลู
สถานท่ีศึกษา
ดูงาน 

ประเมินจากการ
สังเกตและ
รายงานสรุป
การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

10 导游人员基本认

知和服务工作范

围 
(มัคคุเทศก์และขอบเขตการ
บริการ) 

2/2 - บรรยายเนื้อหาความรู้
พื้นฐานส าหรับ
มัคคุเทศก์และขอบเขต
การบริการ บทบาทของ
มัคคุเทศก์ภาษาจีน 
- อภิปรายสรุปเนื้อหา
ร่วมกัน 

มีความรู้พื้นฐาน
ในขอบเขตงาน
มัคคุเทศก์
ภาษาจีน 

สามารถ
อธิบาย
ขอบเขตงาน
และบทบาท
ของมัคคุเทศก์
ภาษาจีนได ้

รู้บทบาทและ
หน้าท่ีของการเป็น
มัคคุเทศก์ที่ด ี

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
  

ประเมินจากการ
สังเกต  

11 旅行社业务和分

类 
(ประเภทของบริษัททัวร์) 

2/2 - บรรยายความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท
ทัวร์และการจัดประเภท
บริษัททัวร์ 
- อภิปรายสรุปเนื้อหา
ร่วมกัน 

มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับบริษัท
ทัวร์ 

สามารถ
อธิบาย
แยกแยะการ
จัดประเภท
ของบริษัททัวร์
ได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

-  บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
  

ประเมินจากการ
สังเกต  
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

12   泰国旅游景点  

（北部） 
(สถานที่ท่ องเที่ ยวในเขต
ภาคเหนือ) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะ
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
ภาคเหนือ   
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็น
ภาษาจีน 

สามารถใช้
ภาษาจีนใน
การแนะน า
สถานท่ี
ท่องเที่ยวได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 

 13 泰国旅游景点  

（南部/西部） 
(สถานที่ท่ องเที่ ยวในเขต
ภาคใต้และภาคตะวันตก) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะ
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
ภาคใต้และภาค
ตะวันตก  
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็น
ภาษาจีน 

สามารถใช้
ภาษาจีนใน
การแนะน า
สถานท่ี
ท่องเที่ยวได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 

14 泰国旅游景点  

（中部/东部） 
(สถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

2/2 - เรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะ
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

รู้ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็น
ภาษาจีน 

สามารถใช้
ภาษาจีนใน
การแนะน า
สถานท่ี
ท่องเที่ยวได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
- ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและผล
การทดสอบ 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

- มอบหมายงานกลุ่ม 
จัดท าคลิปวดีีโอสร้าง
สถานการณ์จ าลอง
สาธิตการเป็นมัคคุเทศก์
น าเที่ยว โดยใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร 

15  น าเสนองานกลุ่ม 2/2 น าเสนอคลิปวีดีโองาน
กลุ่ม การสร้าง
สถานการณ์จ าลอง
สาธิตการเป็นมัคคุเทศก์
น าเที่ยว โดยใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร  

รู้ค าศัพท์ 
ส านวนและบท
สนทนาภาษาจีน
ที่มักใช้ในงาน
มัคคุเทศก์  

สามารถใช้
ภาษาจีนใน
การแนะน า
สถานท่ี
ท่องเที่ยวได้  

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
น าเที่ยว 

- น าเสนอ 
- อภิปรายกลุม่ 
 

- เอกสาร 
- Power 

Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจากการ
สังเกตและการ
น าเสนอผลงาน 
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8.3 CN463 ภาษาจีนเพื่องานบริการ (Chinese for Services)        3(3-0-6) 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

1 - แนะน ารายวิชา 
- งานบริการประเภท

ต่างๆ  

3/0 - บรรยาย 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

มีความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับงานบริการ
ประเภทต่าง ๆ  

สามารถอธิบาย
ขอบเขตของงาน
บริการประเภท 
ต่าง ๆ ได้  

ตระหนักใน 
ความส าคญัของ
งานบริการ
ประเภทต่าง ๆ 

- บรรยาย 
- อภิปราย
กลุ่ม 

- เอกสาร 
- Power Point 

- ประเมินจาก
การสังเกต 

2-3 ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบ
ประโยค บทสนทนา
ภาษาจีนพื้นฐานท่ีใช้
ส าหรับอุตสาหกรรมการ
บริการ    

6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
พื้นฐานท่ีใช้ส าหรับ
อุตสาหกรรมการบริการ   
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพ้ืนฐาน
ส าหรับอุตสาหกรรม
การบริการ 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
-  ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

- ประเมิน
จากการ
สังเกตและ
ผลการ
ทดสอบ 

4-5 ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ 6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ด้านสุขภาพ   
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพ้ืนฐาน
ส าหรับธรุกิจบริการ
ด้านสุขภาพ   

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
-  ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจาก
การสังเกต
และผลการ
ทดสอบ 

6-7 ธุรกิจบริการความงาม 6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ความงาม   

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพ้ืนฐาน
ส าหรับธรุกิจบริการ
ความงาม 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจาก
การสังเกต
และผลการ
ทดสอบ 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

- ฝึกสนทนาโตต้อบ -  ทดสอบ 

8-9 ธุรกิจสปา 6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
เกี่ยวกับธุรกิจสปา 
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพ้ืนฐาน
ส าหรับธรุกิจสปา 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
-  ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจาก
การสังเกต
และผลการ
ทดสอบ 

10-11 ธุรกิจบริการด้านงานขาย 6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ด้านงานขาย   
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพ้ืนฐาน
ส าหรับธรุกิจบริการ
ด้านงานขาย 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์
-  ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

- ประเมิน
จากการ
สังเกตและ
ผลการ
ทดสอบ 

12-13 งานบริการลูกค้าสมัพันธ์ 6/0 - เรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวน บทสนทนา
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ลูกค้าสมัพันธ์   
- ฝึกสนทนาโตต้อบ 

รู้ค าศัพท์และส านวน 
บทสนทนาพื้นฐาน
ส าหรับธรุกิจบริการ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ใช้ภาษาจีนใน
การสนทนา
โต้ตอบได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการได ้

- บรรยาย 
- ฝึกสนทนา 
- จ าลอง
สถานการณ ์

 ทดสอบ 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

ประเมินจาก
การสังเกต
และผลการ
ทดสอบ 

14-15  น าเสนองานกลุ่ม 6/0 น าเสนอคลิปวีดีโองาน
กลุ่ม การสร้าง
สถานการณ์จ าลองสาธิต
การเป็นนักบริการใน

รู้ค าศัพท์ ส านวน
และบทสนทนา
ภาษาจีนที่มักใช้ใน
งานบริการประเภท

สามารถใช้
ภาษาจีนสื่อสาร
เพื่องานบริการ
ได ้

เลือกใช้ค าหรือ
ส านวนภาษาจีนที่
เหมาะสมกับงาน
บริการประเภท

- น าเสนอ 
- อภิปราย
กลุ่ม 

 

- เอกสาร 
- Power Point 
- คลิปวีดีโอ 

- ประเมินจาก
การสังเกต
และการ
น าเสนอ
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

งานประเภทต่าง ๆ โดย
ใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร  

ต่าง ๆ   ต่าง ๆ ผลงาน 
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9. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   

9.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
9.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และ
ซื่อสัตย์ 

2) มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3) ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น  

9.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอด

ความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2) ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
9.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบ

อ่ืนๆ  
3) สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่างเหมาะสม 

9.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2) พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

9.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
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9.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อชุดวชิา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MODU206 ภาษาจีนกับศิลปะการบริการ   
              Chinese and the Art of Services 
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ได้รับความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8(5/2563)      
เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่
67(1/2564) เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 84(1/2564) 
เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ในการประชุมครั้งที่ 2(2/2564) เมื่อ
วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 177(3/2564) เมื่อ
วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ลงชื่อ                วโิรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ 
(อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ) 

ผู้เสนอขอเปิดชุดวิชา 
วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
ลงชื่อ                      สธุัญญา ปานทอง 

(อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ                       ณัฏฐิรา ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 


