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หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ 

หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2563 
********************************* 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ     :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่  1  ลกัษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Business Chinese  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) 
:  ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Business Chinese) 
                    :  B.A. (Business Chinese) 

 
3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวม ที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ   
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

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

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.................................................. 

   เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

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

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในการประชุมครั้งที่ 3(3/2562) เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งที่ 63(1/2563) เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมครั้งที่ 80(2/2563) เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม

ครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรฐัวิสาหกิจ 
8.2 พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
8.3 เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 
8.4 พนักงานบริษัทหรือองค์กรที่ดําเนินงานเก่ียวกับจีนทั้งในและต่างประเทศ  
8.5 มัคคุเทศก์ไทย-จีน 
8.6 อาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน 
8.7 ผู้ประกอบธุรกิจไทย-จีน 
8.8 เจ้าหน้าที่การตลาดไทย-จีน 
8.9 เจ้าหน้าที่ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก 
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8.10 เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าจีน 
8.11 เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศหรือกงสุลไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
8.12 เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการบิน 
8.13 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8.14 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 

 
9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 พนัส  มัตยะสวุรรณ อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)  
Beijing Language and Culture University. 2561,  
People's Republic of China 
M.A.  (International Business)  
University of International Business and 
Economic(Beijing). 2550 ,  
People's Republic of China 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2545 

ภาคผนวก ง 

2 วศิน  สุขสมบูรณ์วงศ์ อาจารย์ Ph.D.  (Linguistics and Applied Linguistics) 
Central China Normal University. 2561,  
People's Republic of China  
M.A.  (Teaching Chinese to speakers of other 
Languages), 
Tianjin Normal University. 2554,  
People's Republic of China 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลยันเรศวร. 2551 

ภาคผนวก ง 

3 หทัยรัตน์  มัตยะสุวรรณ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to speakers of other 
Languages) 
Nanjing Normal University. 2557,  
People's Republic of China  
ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลยันเรศวร. 2555 

ภาคผนวก ง 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

4 Han Rui อาจารย์  M.A. (Teaching Chinese to speakers of other 
Languages) 
Harbin Normal University 2561,  
People's Republic of China 
B.A. (Teaching Chinese to speakers of other 
Languages) Harbin Normal University 2558,  
People's Republic of China

ภาคผนวก ง 

5 กมลทิพย์ เดชะปรากรม อาจารย์  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536 

ภาคผนวก ง 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันถือได้ว่าภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สําคัญของโลกซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย เน่ือง

ด้วยจํานวนประชากรของจีนที่มีจํานวนมากท่ีสุดในทวีปเอเชียและมีขนาดของประเทศใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 
4 ของโลก ทําให้การติดต่อสื่อสารและการลงทุนทําธุรกิจร่วมกับชาวจีนล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาจีนทั้งสิ้น 
อีกทั้งภาษาจีนถือเป็นอีกหน่ึงภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) และ
เน่ืองด้วยการลงนามการจัดต้ังการค้าเสรีของประเทศจีนร่วมกับประเทศไทยผ่านการเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนน้ันเป็น
ประเทศที่แข็งแกร่ง และเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ จึงทําให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มพัฒนามาก
เพ่ิมย่ิงขึ้น สําหรับชาวไทยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนรู้ภาษาจีนน้ันย่อมมีประโยชน์เทียบเท่ากับ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบัน ผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ถือเป็นอาวุธสําคัญ
ติดตัวที่ทําให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และการขยายโอกาสติดต่อทางธุรกิจร่วมกับชาวจีน ดังเช่น
โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือในภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียง
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เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ โครงการน้ีจะช่วยในเรื่องของการ
พัฒนาเมืองแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก เน่ืองจากชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจํานวนมากในแต่ละปี และรายได้จํานวนมากของประเทศก็มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงทํา
ให้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังเช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินหลักแห่งที่ 3 
ของประเทศไทย และการสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น 

ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีชาวต่างชาติสนใจเรียนมากที่สุดภาษาหน่ึงของโลก ปัจจุบันน้ี 
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการแปล ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ภาษาจีนธุรกิจมีความสําคัญต่อวงการภาษาและธุรกิจ การเรียนรู้ภาษาจีนเป็นการพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลกกําลังย้ายจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก ในศตวรรษใหม่ประเทศจีน

มีบทบาทสําคัญย่ิงในเวทีโลก ภาษาจีนจึงเป็นกลไกสําคัญหน่ึงในฐานะภาษาที่เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตที่มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาจีนธุรกิจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือชาวจีน
โดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดไทย-จีน เจ้าหน้าที่ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าจีน 
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ทํางานหรือดําเนินธุรกิจการค้ากับชาวจีน 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีน
ธุรกิจ ผู้มีความพร้อมทั้งความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีนและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ เพ่ือ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์การแข่งขันและบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุค

ปัจจุบัน ส่งผลให้สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความ
เช่ือมโยงระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจจํานวนมาก หลักสูตรศิลปศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับความต้องการของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบที่น้อมนํา
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทําให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนดพันธกิจไว้ 4 ด้านประกอบด้วย การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ัน สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจจึงกําหนดพันธกิจที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็น 4 ประการ ดังน้ี 

12.2.1 เพ่ิมคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาจีนธุรกิจแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนว
พระราชดําริ 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนธุรกิจโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการ
การวิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

12.2.3 สร้างองค์ความรู้ด้านภาษาจีนธุรกิจด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

12.2.4 จัดการระบบบริหารการจัดการหลักสูตรภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการ
ตัวเองเพ่ือพัฒนาองค์การอย่างย่ังยืน 

12.3 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเช่ียวชาญด้านมนุษยศาสตร์ 
12.3.2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
12.3.3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12.3.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี 
1) มุ่งสร้างบัณฑิตด้านภาษาจีนธุรกิจให้มีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการให้

เป็นเลิศ เพ่ือตอบรับกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในภูมิภาคอาเซียนและจีน 
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2) มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านภาษาจีนธุรกิจที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้มีความก้าวหน้าทันต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ 

3) บริการงานทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการในบริบทจีนแบบครบวงจรให้แก่สังคม 
4) มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ 
5) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือความเช่ือมโยงสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือให้บริการ
คณะอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน วิชาเอก จัดสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรกลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา
คณะ/หลักสูตรอ่ืน 

 ไม่มี 
13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การ
ประเมินผลการดําเนินการ 

13.4.2 จัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาจีน สําหรับนักศึกษาแรกเข้าทุก
คน เพ่ือแบ่งนักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนและไม่มีพ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนออกจากกัน 
และก่อนเปิดภาคการศึกษาเทอมแรก ทางสาขาวิชาจัดอบรมพ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษาที่ไม่
มีพ้ืนฐานด้านภาษาจีนหรือมีพ้ืนฐานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เข้าอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้เป็นไปตามกําหนด 
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หมวดที่  2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต ให้รู้รอบ

และรู้ลึกทั้งด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจ ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่งในโลกและยังมีจํานวนประชากร
มากท่ีสุดในโลก ส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีจํานวนผู้ใช้มากเป็นอันดับต้นของโลก และจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนย่ิงส่งผลให้ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทั้งในด้านภาษาจีน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล นอกจากน้ียังมี
ความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจรวมไปถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ดังน้ันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จึงมีความสําคัญต่อวงการภาษาจีนและธุรกิจ
นับเป็นการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือรองรับการแข่งขันของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างสมบูรณ์ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งความรู้ด้านธุรกิจ เพ่ือใช้ในการ

สื่อสารและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.3.2 มีทักษะทั้งด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจ เพ่ือนําองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในแผนก

ต่าง ๆ ของบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทระหว่างไทย-จีน อีกทั้งยังตอบสนองการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้ ด้านภาษาจีนธุรกิจ สามารถนําความรู้
ความสามารถมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.4 คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ

การศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และ
สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีในการนําความรู้ภาษาจีนธุรกิจ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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1.4.2 มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาจีนทั้ง 4 ด้านได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักภาษา มีความสามารถในการแปลระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย ใช้ความรู้เรื่องจีนและ 
ธุรกิจผสมผสานให้เหมาะแก่สถานการณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.4.3 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการพ้ืนฐานความรู้เรื่องจีนศึกษา ทักษะภาษาจีน 
และธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 

1.4.4 มีภาวะผู้นําและปฏิสัมพันธ์ที่ดี วางแผนผลิตผลงานภาษาจีนธุรกิจร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.4.5 มีความรู้ในการจําแนกและจัดการประเภทของข้อมูลเชิงปริมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1.5 ผลลพัธ์การเรยีนรู้ด้านภาษาจีนธุรกิจในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 
นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ชั้นปีที่ 1 ออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้อง อ่านเขียนสัทอักษรจีน(พินอิน)ได้ สนทนาภาษาจีนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน อ่านเขียนอักษรจีนได้ 800-1,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 
1,200-1,500 ตัวอักษร เขียนความเรียงหัวข้อทั่วไป ความยาว 300-500 ตัวอักษร แปลข้อความ
ระดับอนุเฉทได้ อีกทั้งยังมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศในภาพไทย-จีน 

ชั้นปีที่ 2 สนทนาภาษาจีนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังข้อความสั้น ๆ ในชีวิตประจําวัน อ่านเขียน
อักษรจีนให้ได้ 1,600-2,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 1,200-1,500 ตัวอักษร 
เขียนความเรียงหัวข้อทั่วไปความยาว 300-500 ตัวอักษร แปลข้อความระดับอนุเฉทได้ มีความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในภาพ
เก่ียวกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน 
ในภาพของไทย-จีน 

ชั้นปีที่ 3 สนทนาภาษาจีนในสถาการณ์ที่ซับซ้อน ฟังข่าวสารท่ัวไป ดูสารคดีสั้น ๆ ละครตอนสั้น ๆ 
อ่านเขียนอักษรจีนได้ 2,500 ตัวอักษร อ่านบทอ่านระดับกลางความยาว 1,500-1,800 
ตัวอักษร เขียนงานเขียนเฉพาะเรื่องซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจําวัน แปลบทความสั้น ๆ ได้ครบความ
และถูกต้อง มีความรู้ด้านระบบเสียงภาษาจีนและไวยากรณ์จีน ตามหลักภาษาศาสตร์ภาษาจีน 
อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีนในภาพ
ไทย-จีนและภาษาจีนเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากย่ิงขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับองค์กรการทํางานในอนาคตได้  

ชั้นปีที่ 4 สนทนาภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การเสนอความเห็นและ
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นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ข้อเสนอแนะ การฟังข่าวสารท่ีมีเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ฯลฯ อ่าน
เขียนอักษรจีนได้ 2,500 ตัวอักษร อ่านบทอ่านระดับกลางความยาว 2,000-2,500 ตัวอักษร 
เขียนงานเขียนเฉพาะเรื่องตามความสนใจของตน งานเขียนที่เป็นพ้ืนฐานแก่งานอาชีพต่าง ๆ 
แปลโดยเลือกใช้คํา โครงสร้าง และรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการใช้
ของภาษาปลายทางอย่างครบความและถูกต้อง มีความรู้ด้านภาษาจีนโบราณ ประวัติวรรณคดี
จีน โดยสังเขป อีกทั้งยังเรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินในองค์กรไทย-จีน และสามารถนําไป
ปรับใช้กับการทํางานได้  

1.6 ผลลพัธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร 
1.6.1 ระดับที ่1 

ทักษะทางภาษา 
ออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้อง อ่านเขียนสัทอักษรภาษาจีน(พินอิน) ได้ สนทนาภาษาจีน

ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อ่านเขียนอักษรจีนได้ 800-1,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว1,200-
1,500 ตัวอักษร เขียนความเรียงหัวข้อทั่วไปความยาว 300-500 ตัวอักษรแปลข้อความระดับอนุเฉทได้ 

ทักษะทางธุรกิจ 
มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์และการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศในภาพไทย-จีน 
1.6.2 ระดับที ่2 

ทักษะทางภาษา 
สนทนาภาษาจีนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังข้อความส้ัน ๆ ในชีวิตประจําวัน 

อ่านเขียนอักษรจีนให้ได้ 1,600-2,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 1,200-1,500 ตัวอักษร 
เขียนความเรียงหัวข้อทั่วไปความยาว 300-500 ตัวอักษร แปลข้อความระดับอนุเฉทได้ มีความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับประเทศจีน เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

ทักษะทางธุรกิจ 
มีความรู้ความเข้าใจในภาพเก่ียวกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการบริหาร

ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน ในภาพของไทย-จีน 
1.6.3 ระดับที ่3 

ทักษะทางภาษา 
สนทนาภาษาจีนในสถาการณ์ที่ซับซ้อน ฟังข่าวสารทั่วไป ดูสารคดีสั้น ๆ ละครตอน

สั้น ๆ อ่านเขียนอักษรจีนได้ 2,500 ตัวอักษร อ่านบทอ่านระดับกลางความยาว 1,500-1,800 ตัวอักษร 
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เขียนงานเขียนเฉพาะเร่ืองซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจําวัน แปลบทความส้ัน ๆ ได้ครบความและถูกต้อง มี
ความรู้ด้านระบบเสียงภาษาจีนและไวยากรณ์จีน ตามหลักภาษาศาสตร์ภาษาจีน 

ทักษะทางธุรกิจ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีนในภาพ

ไทย-จีนและภาษาจีนเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
การทํางานในอนาคตได้ 

1.6.4 ระดับที ่4 
ทักษะทางภาษา 
สนทนาภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การเสนอความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ การฟังข่าวสารที่มีเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ฯลฯ อ่านเขียนอักษร
จีนได้ 2,500 ตัวอักษร อ่านบทอ่านระดับกลางความยาว 2,000-2,500 ตัวอักษร เขียนงานเขียนเฉพาะ
เรื่องตามความสนใจของตน งานเขียนที่เป็นพ้ืนฐานแก่งานอาชีพต่าง ๆ แปลโดยเลือกใช้คํา โครงสร้าง 
และรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการใช้ของภาษาปลายทางอย่างครบความและ
ถูกต้อง มีความรู้ด้านภาษาจีนโบราณ ประวัติวรรณคดีจีน โดยสังเขป 

ทักษะทางธุรกิจ 
เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินในองค์กรไทย-จีน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ

การทํางานได้  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานโดย
มีความสอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สกอ.กําหนด 

1. มีนโยบายและคณะกรรมการ
หลักสูตร 
2. เชิญผูท้รงคณุวุฒิร่วมวิพากษ์
หลักสูตร 
3. สํารวจและติดตามภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
3. ผลการสํารวจและติดตามบัณฑิต
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2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. การบริหารจัดการทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

สํารวจตําราและสื่อการสอนทีม่ีอยู่ 
เพ่ือนํามาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

รายงานผลการสํารวจทรัพยากรท่ี
มีอยู่ และแผนการบริหารจัดการ 

2. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม 

สํารวจความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 

1. รายงานผลการสํารวจความ
ต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 
2. ฐานข้อมลูทรัพยากรท่ีจัดซือ้
เพ่ิมเติม 

3. การพัฒนาอาจารย์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนในอาจารย์
เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
เห็นความสําคัญของการเขียนตํารา
และเอกสารประกอบการสอน 
รวมถึงการทําผลงานทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมและ/หรือสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในหลกัสูตร 

1. อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วม
โครงการเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. อาจารย์ในหลักสูตรมผีลงาน
ทางวิชาการ และ/หรือ ตําราและ
เอกสารประกอบการสอนและ/
หรือ 
3. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการ
สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูน
ความรู้และ/หรือศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาด้าน
วิชาการ และ อ่ืน ๆ แก่นักศึกษาให้
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

1. จัดให้มีการพบปะกับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาแรกที่ เข้ าศึกษา 
เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของ
สาขา 
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาใน 
แต่ละช้ันปี และพบปะกับนักศึกษา

1. รายงานการพบปะนักศึกษาแรก
เข้า 
2. กําหนดเวลาในการพบปะเพ่ือให้
คํ า ป รึ กษ าที่ แ น่ นอน ในแ ต่ล ะ
สัปดาห์ 
3. แบบบันทึกการให้คําปรึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ทุก ๆ สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษา
ก่อนการลงทะเ บียนเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของตลาด 
แรงงานในปัจจุบัน  

1. สํารวจความต้องการของตลาด 
แรงงาน 
2. การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน 
3. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) เ พ่ือ วัดระดับความรู้ของ
นักศึกษา 

1. ข้อมูลจากสถานประกอบการ
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ร้อยละ 60 ของจํานวนบัณฑิตมี
งานทาํในระยะเวลา 1 ปี  
3. นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ได้ในระดับ 4 ก่อน
สําเร็จการศึกษา   

2. การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1. แบบประเมินผลโครงการ 
2 .  ประเมินผลจากการ สัง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษา  
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

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

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
2.1) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
2.1.1) มีความประพฤติดี 
2.1.2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอก

และเง่ือนไขที่กําหนด ของสาขาวิชาน้ัน 
2.1.3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
2.1.4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
2.1.5) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 

2.2) ได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาจีนเทียบเท่ามาตรฐาน HSK 
2.3) ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาจีน สําหรับนักศึกษาแรกเข้าทุก
คน เพ่ือแบ่งนักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนและไม่มีพ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนออกจากกัน 
และก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก ทางสาขาวิชาจัดอบรมพ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษาทั้งที่ไม่มี
พ้ืนฐานทางด้านภาษาจีนหรือมีพ้ืนฐานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เข้าอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้เป็นไปตาม
กําหนด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - 30 30 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
  ค่าลงทะเบียน 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 

รวมรายรับ 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบดําเนินการ (60%)           
ค่าตอบแทน คา่ใช้สอยและคา่วัสดุ 336,600 673,200 1,009,800 1,346,400 1,346,400 

รวม(ก) 336,600 673,200 1,009,800 1,346,400 1,346,400
ข. งบลงทุน (20%)           
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 

รวม(ข) 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 
รวม(ก)+(ข) 448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ  

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   139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน      3 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ     69 หน่วยกิต 
 2.2.1.1) ด้านภาษา    54 หน่วยกิต 
 2.2.1.2) ด้านธุรกิจ    15 หน่วยกิต 
2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
2.2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

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

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 9 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 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 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(3-06) 
 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 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 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 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Arts for Life  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6)
 Thai Living 
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GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6)
 Global Living  
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6)
 Law for Living  
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 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 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 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 Wisdom for Local Development 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสาํหรับผู้ประกอบการยุคใหม ่ 3(3-0-6)
 Design Thinking and innovation for New Age Entrepreneurs 
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1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 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 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Statistics in Daily Life  
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mental Health in Daily Life 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Information Technology for Life 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 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 Wisdom 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Plants in Daily Life 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6)
 Household Solid Waste Management 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Energy 

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนสิัย  ไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life  
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 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 ทักษะในศตวรรษที่ 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  103 หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน      3 หน่วยกิต 

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Culture 

2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกิต 
 2.2.1) เอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต 
  (1) ด้านภาษา     54 หน่วยกิต 
BC111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 1  
BC112 สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Practical Chinese Phonetics  
BC113 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2  
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BC141 ภูมิปริทัศน์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Conspectus for china and Chinese Culture  
BC211 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 1  
BC212 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 2  
BC221 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking Business Chinese 1  
BC231 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 Business Chinese Reading 1  
BC241 ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 
 History of China and Chinese Literature  
BC331 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Chinese Writing 1  
BC351 ภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Chinese 1  
BC353 ภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Chinese 2  
BC354 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Chinese Translation and Interpretation for business 1  
BC491 การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Research for Business Chinese  
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 Business English 1  
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 Business English 2  
BENG271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 English for Hotel 1  
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Presentation and Business Talks  
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(2) ด้านธรุกิจ         15   หน่วยกิต 
BC181 การจัดการธุรกิจไทย – จีน 3(2-2-5) 
 Thai-China Business Management  
BC281 การบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย -จีน 3(2-2-5) 
 Thai-China Market Channel Management  
BC381 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Chinese for Human Resource Management  
BC382 ภาษาจีนเพ่ือการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Chinese for Financial Accounting  
BC481 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์                         3(2-2-5) 
 Chinese for International Business Management and Logistics  
   2.2.2) เอกเลอืก      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
BC114 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
 Business Chinese for Elementary Communication  
BC213 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง 3(2-2-5) 
 Business Chinese for Intermediate Communication  
BC222 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking Business Chinese 2  
BC232 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Chinese Reading 2  
BC251 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงแรม                                               3(3-0-6) 
 Chinese for Hotel Business  
BC311 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic Business Chinese 1  
BC312 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic Business Chinese 2  
BC313 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารระดับสูง 3(2-2-5) 
 Business Chinese for Advanced Communication  
BC332 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Chinese Writing 2 

 
 



(มคอ.2) หน้า 26 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

BC352 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน 3(3-0-6) 
 Thai-China Cross-Culture Communication  
BC355 ภาษาจีนเพ่ือการบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Chinese for Service in the aviation Business  
BC356 ภาษาจีนธุรกิจการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Chinese for Retail  
BC357 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Chinese for Tourism Business  
BC358 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงงาน 3(3-0-6) 
 Chinese for Factory Business  
BC359 ภาษาจีนเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Chinese for Business Negotiation  
BC361 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 3(2-2-5) 
 Teaching Chinese as a Second Language  
BC371   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารสําหรับภาษาจีนธุรกิจ             3(2-2-5) 
               The use of Information Technology for Communication for Business Chinese 
BC395 ระเบียบวิจัยภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Chinese Research Regulations  
BC451 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Chinese Translation and Interpretation for business 2  
BC452 ภาษาจีนเพ่ือการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Finance and Banking  
BC453 ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ 3(3-0-6) 
 Chinese for Secretarial work  
BC454 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Chinese for Public Relations  

2.2.3)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
(1) แผนประสบการณ์วิชาชีพ 

บังคับ       1 หน่วยกิต 
BC391   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ    1(45) 
  Preparation for Professional Experience in Business Chinese 
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เลือก       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหน่ึง  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

BC392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ         6(450) 
  Professional Experience in Business Chinese  
BC492  การศึกษาอิสระภาษาจีนธุรกิจ      6(450) 
  Independent Study in Business Chinese 
BC493  ภูมิภาคศึกษาภาษาจีนธุรกิจ      6(450) 
  Regional Studies in Business Chinese  

(2) แผนสหกิจศึกษา       7 หน่วยกิต 
BC498  เตรียมสหกิจศกึษาภาษาจีนธุรกิจ      1(45) 
  Preparation for Co-operative Education in Business Chinese 
BC499  สหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ      6(--) 
  Co-operative Education in Business Chinese 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 

* วิชาโทภาษาจีนธุรกิจ      15    หน่วยกิต  
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 

BC311  ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 1       3(2-2-5)
  Basic Business Chinese 1 
BC312  ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 2       3(2-2-5)
  Basic Business Chinese 2 

ให้เลือกเรียนอีก 9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาเอกเลือก 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) สังคมศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ภาษา  
BC111 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Basic Chinese 1 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC112 สัทศาสตร์ภาษาจีน 
Practical Chinese Phonetics 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) วิทย์-คณิต - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์  
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) สร้างเสริม  
BC113 ภาษาจีนระดับต้น 2 

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

BC141 ภูมิปริทัศน์และวัฒนธรรมจีน 
Conspectus for China and Chinese Culture 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BC181 การจัดการธุรกิจไทย – จีน 
Thai-China Business Management 

3(2-2-5) เอกบังคับด้าน
ธุรกิจ 

- 

รวม 21 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) สังคมศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) วิทย์-คณิต - 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 

Asean Culture 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BC211 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC231 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Business Chinese Reading 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC221 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 
Listening and Speaking Business Chinese 1

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 21 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BC212 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC281 การบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน 
Thai-China Market Channel Management 

3(2-2-5) เอกบังคับ
ด้านธุรกิจ 

- 

BC241 ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน 
History of China and Chinese Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BCxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BCxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
Xxxx  วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 21 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
English for Hotel 1 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BC351 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
Business Chinese 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC331 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Business Chinese Writing 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC381 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Chinese for Human Resource 
Management 

3(2-2-5) เอกบังคับด้าน
ธุรกิจ 

- 

BCxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
Xxxx  วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 32 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

 
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business Presentation and Business Talks 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC353 ภาษาจีนธุรกิจ 2 
Business Chinese 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC382 ภาษาจีนเพ่ือการบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(2-2-5) เอกบังคับด้าน
ธุรกิจ 

- 

BC354 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Chinese Translation and Interpretation for 
Business 1  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BCxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BCxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BCxxx วิชาเอกเลือก (6) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 21 หน่วยกิต   
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แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BC491 การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 
Research for Business Chinese 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC481 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 
Chinese for International Business 
Management and Logistics 

3(2-2-5) เอกบังคับด้าน
ธุรกิจ 

 

BC391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ 
Preparation for Professional Experience in 
Business Chinese 

1 ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

BCxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BCxxx วิชาเอกเลือก (8) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BC392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ*
Professional Experience in Business 
Chinese 

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

BC391 

BC492 การศึกษาอิสระภาษาจีนธุรกิจ* 
Independent Study in Business Chinese 

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

BC391 

BC493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีนธุรกิจ* 
Regional Studies in Business Chinese 

6(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

BC391 

รวม 6 หน่วยกิต   
* ให้เลือกเรียนจํานวน 1 รายวิชา 6 หนว่ยกิต 
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แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BC491 การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 
Research for Business Chinese 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BC481 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
Chinese for International Business 
Management and Logistics 

3(2-2-5) เอกบังคับด้าน
ธุรกิจ 

 

BC498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ 
Preparation for Co-operative Education in 
Business Chinese 

1 สหกิจศึกษา - 

BCxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BCxxx วิชาเอกเลือก (8) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BC499 สหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ 
Co-operative Education in Business Chinese

6(450) สหกิจศึกษา BC498 

รวม 6 หน่วยกิต   
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
BC  หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากง่ายของช้ันปี 
ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังน้ี 

1  หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษาจีน 
2   หมายถึง กลุ่มวิชาการฟัง – การพูด(สนทนา) 
3   หมายถึง กลุ่มวิชาการอ่านและการเขียน 
4   หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวรรณคดี/สังคมและวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ 
5   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาจีนสําหรับวิชาชีพทางด้านธุรกิจ/การท่องเที่ยวและ 
    โรงแรม 
6   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาจีนสําหรับวิชาชีพทางด้านการสอน 
7   หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 
8   หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้านธุรกิจ 
9   หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา/วิจัย/เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
    สัมมนา โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์) 

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ัน ๆ 
  

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
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GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น
เพ่ือหาหัวข้อเร่ือง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของ
สาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม 
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
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GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆใน

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืนๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ 
ดีย่ิงขึ้น 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานที่ที่สําคัญ 
ของประเทศเกาหลี 
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GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความส้ันๆ แล้วจับ

ใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเร่ืองที่ ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง 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 การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณค่าของ

ปรัชญาสาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เก่ียวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็น
สุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 

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

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงูอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
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เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนที่ชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยการ 

กําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการต้ังเป้าหมายชีวิตในแต่
ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 
GEHU113 ศิลปกรรมสาํหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
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GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ 
ในปัจจุบัน 

 
GESO109 ความรู้เท่าทนัสื่อและการใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อที่มี
ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน  
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร

ที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ 
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นตนเอง 
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GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ย

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตย 
พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและ
การจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมที่ย่ังยืน 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม 

ประเทศชาติ และสังคมโลก สาเหตุของการทุจริต รูปแบบของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ความสําคัญของตนเองในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัด
การทุจริต ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจน
ศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 
The King Wisdom for Local Development 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ย่ังยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสาํหรับผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 

Design Thinking and innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการทําธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ทรัพยากร 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย 
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไขทฤษฎี
บุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมที่ดี 
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GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และความม่ันคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็นอาหาร ไม่ใช่
อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชที่นํามาใช้ในประโยชน์วิชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืช
เครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอ่ืนๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด 
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ขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้ปนระโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เป็นอันตรายและการจัดการ
และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกายความ

ต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดยเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่าง ๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม 

พยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 49 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ใน

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้าการ
แต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิดการ
ขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน 
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และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ

พัฒนาทักษะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการ

สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
สําคัญ 
 
BC111  ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5) 

Basic Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  การออกเสียงภาษาจีนกลาง การอ่านเขียนสัทอักษรพินอิน สนทนาภาษาจีนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน อ่านเขียนอักษรจีนได้ 800 – 1,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 500 - 800 
ตัวอักษร เขียนเรื่องเก่ียวกับตนเองความยาว 100 - 150 ตัวอักษร แปลประโยคโครงสร้างไม่ซับซ้อนได้ 

 
BC112  สัทศาสตร์ภาษาจีน      3(2-2-5) 

Practical Chinese Phonetics 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

          ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีน โดยใช้ระบบHanyu Pinyin วิเคราะห์
วิธีการและปัญหาในการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
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BC113  ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5) 
Basic Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  สนทนาภาษาจีนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังข้อความส้ันๆ ในชีวิตประจําวัน อ่าน 
เขียนอักษรจีนได้ 1,600 – 2,000 ตัวอักษร อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 1,200 – 1,500 ตัวอักษร เขียน
ความเรียงหัวข้อทั่วไปความยาว 300 – 500 ตัวอักษร แปลข้อความระดับอนุเฉทได้ 
 
BC141  ภูมิปริทัศน์และวัฒนธรรมจีน     3(3-0-6) 

Conspectus for china and Chinese Culture 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ข้อมูลเก่ียวกับประเทศจีน ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน  
 
BC211  ภาษาจีนระดับกลาง 1      3(2-2-5) 

Intermediate Chinese 1  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  สนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ที่ซับซ้อน อ่านบทอ่านพ้ืนฐานความยาว 1,500 – 1,800 
ตัวอักษร เขียนงานเขียนเฉพาะเรื่องซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจําวัน แปลบทความสั้นๆ ได้ครบความและ
ถูกต้อง 

 
BC212  ภาษาจีนระดับกลาง 2      3(2-2-5) 

Intermediate Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  สนทนาภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การฟังข่าวสารที่มีเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ฯลฯ อ่านเขียนอักษร
จีนได้ 2,500 ตัวอักษร อ่านบทอ่านระดับกลางความยาว 2,000 – 2,500 ตัวอักษร เขียนงานเขียนเฉพาะ
เรื่องตามความสนใจของตน งานเขียนที่เป็นพ้ืนฐานแก่งานอาชีพต่าง ๆ แปลโดยเลือกใช้คํา โครงสร้าง 
และรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการใช้ของภาษาปลายทางอย่างครบความและ
ถูกต้อง 
 
 



(มคอ.2) หน้า 52 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

BC221  การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1    3(2-2-5) 
Listening and Speaking Business Chinese 1  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษจีนธุรกิจระดับต้น การออกเสียง คําศัพท์ ประโยค

พ้ืนฐาน บทสนทนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจําวัน  
 
BC231  การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1      3(2-2-5) 

Business Chinese Reading 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
เทคนิคการอ่านภาษาจีน และฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาจีนธุรกิจระดับประโยคจนถึง

ปริเฉทสั้น ๆ ได้ 
 
BC241  ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน     3(3-0-6) 

History of China and Chinese Literature  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติศาสตร์จีนต้ังแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยจนถึงยุคสาธารณรัฐจีน 

และวรรณกรรมจีนที่มีช่ือเสียงต้ังแต่สมัยประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณจนถึงประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้ 
 
BC331  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1     3(2-2-5) 

Business Chinese Writing 1  
วิชาบงัคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาวิธีและรูปแบบการเขียนเชิงธุรกิจเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ ฝึกฝนทักษะการเขียนคํา

กล่าวต้อนรับ คํากล่าวลา คํากล่าวอวยพร คํากล่าวขอบคุณ สุนทรพจน์ ประกาศประเภทต่าง ๆ  
 

BC351  ภาษาจีนธุรกิจ 1       3(2-2-5) 
Business Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีน 1,200 คํา วลีและโครงสร้างภาษาจีนธุรกิจ ฝึกฝนทักษะ การฟัง พูด 

อ่าน เขียน ในสถานการณ์การสื่อสารเชิงธุรกิจเบ้ืองต้น 
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BC353  ภาษาจีนธุรกิจ 2       3(2-2-5) 
Business Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีน 1,850 คํา วลี และโครงสร้างภาษาจีนระดับกลาง ฝึกฝน ทักษะฟัง พูด 

อ่าน เขียน ในสถานการณ์การสื่อสารเชิงธุรกิจที่หลากหลาย  
 
BC354  การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1    3(2-2-5) 

Chinese Translation and Interpretation for Business 1  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  เทคนิค ทักษะการแปลและการล่าม ฝึกฝนการแปลเชิงธุรกิจ ไทย-จีนและจีน-ไทย 
 
BC491  การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ     3(2-2-5) 

Research for Business Chinese  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  การเขียนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางธุรกิจ 
จํานวน 5,000 ตัวอักษรขึ้นไป การดําเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาข้อมูลโดยการ
แนะนําจากอาจารย์ผู้ควบคุม  
 
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
  Business English 1 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์ การนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความ 
รูปแบบจดหมายทางธุรกิจ จดหมายสอบถามข้อมูลและตอบกลับ จดหมายร้องเรียนและ จดหมายตอบ
กลับ 
 
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
  Business English 2 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  สินค้าบริการ ธุรกิจเก่ียวกับงานโรงแรม การทําธุรกรรมทางธนาคาร บทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการ การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การนําเข้าและส่งออกสินค้า 
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BENG271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1     3(2-2-5) 
  English for hotel 1 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  การจองโรงแรม สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม การลงทะเบียนเข้า-ออกโรงแรม 
การจองห้องอาหารและการสั่งอาหาร 
 
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(2-2-5) 
  Business Presentation and Business Talks 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ฝึกทักษะการฟังรายงานทางธุรกิจ วิเคราะห์การใช้ภาษาและสาเนียงในการนําเสนอ ทั้ง

การนําเสนอแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการฟังจากการรายงานข่าว การประกาศ การเรียกประชุม การ
ให้ข้อมูลลูกค้า 
 
BC181  การจัดการธุรกิจไทย-จีน      3(2-2-5) 

Thai-China Business Management  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีนด้านการจัดการธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการจัดการธุรกิจไทย-จีน

ด้วยภาษาจีน สภาพแวดล้อมธุรกิจ สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างระหว่างประเทศไทยและจีน หลักการและ
กระบวนการในการจัดการธุรกิจระหว่างไทย-จีน โครงสร้างขององค์กรด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีน ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และบทบาทวัฒนธรรมข้ามชาติไทย-จีน เน้น
บทบาทวัฒนธรรมทางการค้าของจีน  
 
BC281  การบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน  3(2-2-5) 

Thai-China Market Channel Management 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีนด้านการบริหารช่องทางการตลาด วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหาร

ช่องทางการตลาดด้วยภาษาจีน ความรู้เก่ียวกับการบริหารช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ระบบ
การชําระเงิน ระบบชําระเงินข้ามชาติโดยเฉพาะระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ระบบชําระเงินอิเล็กส์
ทรอนิกส์ เช่น Alipay, WeChat pay, China Union pay เป็นต้น  
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BC381  ภาษาจีนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
Chinese for Chinese for Human Resource Management  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยภาษาจีนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการข้ามชาติระหว่างไทย-จีน และศึกษา
วัฒนธรรมของชาวจีนในการรับสมัครเข้าทํางานการจ้างพนักงานของบริษัทข้ามชาติจีน การปรับตัวสําหรับ
การทํางานต่างถิ่นของบริษัทข้ามชาติจีนและบริษัทข้ามชาติไทย  

 
BC382  ภาษาจีนเพื่อการบัญชีการเงิน     3(2-2-5) 

Chinese for Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  คําศัพท์ภาษาจีนด้านการบัญชีการเงิน การนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้การสอนเปรียบเทียบระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยแนวคิดและหลักการเบ้ืองต้น
ทางบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการบัญชีสากล มาตรฐานการ
บัญชีในรูปแบบภาษาจีน ระบบการเงินการธนาคารของประเทศจีน  
 
BC481  ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์   3(2-2-5) 

Chinese for International Business Management and Logistics  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีนทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ วิเคราะห์

กรณีศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ด้วยภาษาจีน สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักการและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับต่างประเทศไทย-จีน กลยุทธ์การดําเนินงาน
ของธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน  แนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาซัพพลายเออร์ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการ
ขนส่ง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศจีน  
 
BC114  ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Business Chinese for Elementary Communication 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีน 600 คํา วลีและโครงสร้างภาษาจีนระดับต้น ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน 

เขียน และรูปประโยคพ้ืนฐาน บทสนทนาในบริบทของชีวิตประจําวัน 
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BC213  ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับกลาง    3(2-2-5) 
Business Chinese for Intermediate Communication 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ภาษาจีน 900 คํา วลีและโครงสร้างภาษาจีนระดับกลาง ฝึกฝนทักษะ พูด อ่าน 

เขียน และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาในบริบทอาชีพการงาน ฝึกฝนการจับใจความสําคัญและ 
แสดงทัศนคติในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
BC222  การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2    3(2-2-5) 

Listening and Speaking Business Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง เพ่ืออภิปรายในหัวข้อที่

หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
 

BC232  การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2     3(2-2-5) 
Business Chinese Reading 2 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนธุรกิจเพ่ือจับใจความและสรุปสาระสําคัญ

จากบทความท่ีหลากหลาย 
 
BC251  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงแรม      3(3-0-6) 

Chinese for Hotel Business  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ทักษะในด้านการฟัง พูด สํานวนภาษาที่ใช้ในการบริการในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์

จําลองและฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 
 
BC311  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1      3(2-2-5) 

Basic Business Chinese 1  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคของภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในการเจรจาธุรกิจเบ้ืองต้นได้ 
 
 



(มคอ.2) หน้า 57 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

BC312  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2      3(2-2-5) 
Basic Business Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์สํานวนธุรกิจและโครงสร้างประโยคของภาษาจีนที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของธุรกิจที่

ซับซ้อนขึ้น และเป็นทางการ โดยใช้สถานการณ์จําลองและให้ความรู้ในเรื่องวิธีปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ 
กับชาวจีน 
 
BC313  ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับสูง    3(2-2-5) 
  Business Chiness for Advanced Communication 

คําศัพท์ภาษาจีน 1200 คํา วลีและโครงสร้างภาษาจีนระดับกลาง ฝึกฝนทักษะ พูด อ่าน 
เขียน และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาในบริบทอาชีพการทํางาน ฝึกฝนการจับใจความสําคัญและ
การอภิปรายเชิงธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อน 
 
BC332  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

Business Chinese Writing 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
รูปแบบและองค์ประกอบการเขียนความเรียงภาษาจีนเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบเชิง

ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจองซื้อขาย การช้ีแจง การนัดหมาย การยกเลิกข้อตกลง โดยผ่านสื่อ
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
 
BC352  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน    3(3-0-6) 

Thai-China Cross-Culture Communication  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
หลักการในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ทั้ง

ด้านภาษาและอวัจนภาษา ขนบธรรมเนียม ทัศนคติ และการปรับตัวในสภาวการณ์เข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ 
  
BC355  ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 

Chinese for Service in the aviation Business 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในธุรกิจการบิน การให้ข้อมูลเก่ียวกับงาน

บริการต่าง ๆ ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับนักเดินทางภายในสนามบิน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
เมื่อเกิดปัญหาในการให้บริการ  
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BC356  ภาษาจีนธุรกิจการค้าปลีก     3(3-0-6) 
Chinese for Retail  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
รูปแบบกระบวนการ การจัดซื้อ ประเภทช่องทางการตลาด การหาแหล่งซื้อและคัดเลือก

คู่ค่า การเจรจาต่อรองราคา การกําหนดเง่ือนไขให้ตรงกับความต้องการ การติดตามการจัดส่งสินค้า และ
การติดตามการชําระเงินเป็นต้น  

 
BC357  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism Business 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  หลักการเก่ียวกับธุรกิจท่องเท่ียว การบริหารงาน ดําเนินการและวิเคราะห์ธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวในไทยและจีน ศึกษาวิธี กฏเกณฑ์ขึ้นตอนในการบริหารงานท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างเป็น
ระบบ  
 
BC358  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงงาน     3(3-0-6) 
  Chinese for Factory Business 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  คําศัพท์และประโยคภาษาจีนที่จําเป็นสําหรับการใช้งานในธุรกิจโรงงานเบ้ืองต้น 
 
BC359  ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

Chinese for Business Negotiation 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางการค้าระหว่างประเทศและการใช้ภาษาจีนในการ

เจรจาต่อรองทางธุรกิจด้วยวิธีที่สุภาพและเหมาะสม  
 
BC361  การสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 

Teaching Chinese as a Second Language 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
การเตรียมการสอน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ภาษาจีน สื่อ

การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ฝึกทําการสอนและฝึกผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน เพ่ือให้สามารถสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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BC371  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารสําหรับภาษาจีน 3(2-2-5) 
The use of Information Technology for Communication for Business  
Chinese 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์และความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การตลาด 

 
BC395  ระเบียบวิจัยภาษาจีนธุรกิจ     3(2-2-5) 

Business Chinese Research Regulations 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหาวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง รวมถึงกระบวนการวิจัยด้านธุรกิจในภาษาจีน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือและสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกทํา
แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
 
BC451  การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2    3(2-2-5) 

Chinese Translation and Interpretation for business 2  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
เทคนิค หลักการแปล รูปแบบ วิธีการแปล ทักษะการแปลและการล่าม ฝึกฝนการแปล 

ไทย-จีนและจีน-ไทย ฝึกการแปลเอกสารทางธุรกิจ และประโยคที่มีความซับซ้อนในภาษาจีนธุรกิจ
ระดับสูง 
 
BC452  ภาษาจีนเพื่อการเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 

Chinese for Finance and Banking 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
คําศัพท์และประโยคภาษาจีนเก่ียวกับการเงิน การธนาคารในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน

และการชําระเงินระหว่างประเทศ 
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BC453  ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ     3(3-0-6) 
Chinese for Secretarial work  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ การใช้ภาษา สํานวนการติดต่อสื่อสาร บันทึกข้อความ 

การติดต่อภายในและภายนอกบริษัททางโทรศัพท์ การนัดหมาย การจดบันทึกการประชุม พร้อมทั้งศึกษา
ศัพท์เทคนิค และสํานวนที่จําเป็นในงานเลขานุการ  
 
BC454  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์     3(3-0-6) 

Chinese for Public Relations 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  คําศัพท์เฉพาะ สํานวนและโครงสร้างประโยคภาษาจีนที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ การ
นําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ การโฆษณา การให้ข้อมูลต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย การอ่านภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจและการเขียนภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
 
BC391   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธรุกิจ   1(45) 
  Preparation for Professional Experience in Business Chinese 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ฝึกให้นักศึกษาได้เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนธุรกิจในหน่วยงาน

สถานประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาจีนหรือภาษาจีนที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจในแผนกต่าง ๆ ในสถาน
ประกอบการ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้ มีการเตรียมฝึก
ปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาจะเลือกฝึกประสบการณ์และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
BC392  ฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาจีนธรุกิจ        6(450) 
  Professional Experience in Business Chinese  

วิชาบังคับก่อน  :  BC391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ  
  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนธุรกิจในหน่วยงานสถานประกอบการ
ที่มีการใช้ภาษาจีนหรือภาษาจีนที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจในแผนกต่าง ๆ ในสถานประกอบการ ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย 
วิเคราะห์และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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BC492  การศึกษาอิสระภาษาจีนธุรกิจ     6(450) 
  Independent Study in Business Chinese 

วิชาบังคับก่อน  :  BC391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ  
  การค้นคว้าด้านภาษาจีนธุรกิจด้วยตนเอง ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เสนอผลงานที่มีคุณภาพ ในรูปแบบของรายงานไม่ตํ่ากว่า 5,000 ตัวอักษรจีน 
 
BC493  ภูมิภาคศึกษาภาษาจีนธุรกิจ     6(450) 
  Regional Studies in Business Chinese 

วิชาบังคับก่อน  :  BC391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ  
  การศึกษาวิถีชีวิต การต้ังรกรากทํามาหากินของประชาชนชาวไทยเช้ือสายจีน ต้ังแต่
บรรพบุรุษจนกระท่ังถึงปัจจุบันในประเทศไทย หรือศึกษาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม เย่ียมชมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่สําคัญของจีนที่อยู่ในต่างประเทศ มี
การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานไม่ตํ่ากว่า 5,000 ตัวอักษรจีน 
 

BC498  เตรียมสหกิจศกึษาภาษาจีนธุรกิจ     1(45) 
  Preparation for Co-operative Education in Business Chinese 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาจีนธุรกิจในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการ
ใช้ภาษาจีนหรือภาษาจีนที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจในแผนกต่าง ๆ ในสถานประกอบการโดยบูรณาการความรู้ที่
ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง โดยจัดให้มีการฝึกก่อนการปฏิบัติงานจริง และฝึกการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอแบบปากเปล่า 
 

BC499  สหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ     6(--) 
  Co-operative Education in Business Chinese 

วิชาบังคับก่อน  :  BC498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ  
   การปฏิบัติงานด้านภาษาจีนธุรกิจในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน
หรือภาษาจีนที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจในแผนกต่าง ๆ ในสถานประกอบการโดยบูรณาการความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอแบบปากเปล่า โดยให้การฝึกสหกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสถานที่ฝึกสหกิจน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษา 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 พนัส  มัตยะสุวรรณ อาจารย ์ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) 
Beijing Language and Culture University. 2561, จีน 
M.A.  (International Business) 
University of International Business and Economic 
(Beijing). 2550 , จีน 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2545 

ภาคผนวก ง 

2 วศิน  สุขสมบูรณ์วงศ์ อาจารย ์ Ph.D.  (Linguistics and Applied Linguistics) 
Central China Normal University. 2561, จีน 
M.A.  (Teaching Chinese to speakers of other Languages). 
Tianjin Normal University. 2554, จีน 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2551 

ภาคผนวก ง 

3 หทัยรัตน์  มัตยะสุวรรณ อาจารย ์ M.A.  (Teaching Chinese to speakers of other Languages) 
Nanjing Normal University. 2557, จีน 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2555 

ภาคผนวก ง 

4 Han Rui อาจารย์  M.A. (Teaching Chinese to speakers of other Languages) 
Harbin Normal University 2561, จีน 
B.A. (Teaching Chinese to speakers of other Languages) 
Harbin Normal University 2558, จีน 

ภาคผนวก ง 

5 กมลทิพย์ เดชะปรากรม อาจารย์  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

ภาคผนวก ง 

 



(มคอ.2) หน้า 63 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในแหล่งประกอบการภาคธุรกิจและภาคการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ

ภาษาจีน หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศด้านภาษาการศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมืองและประเพณีวัฒนธรรมจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปศึกษาค้นคว้าด้านภาษาจีนใน
ประเทศจีนหรือประเทศที่ใช้ภาษาจีน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม(กรณีมีมาตรฐานคุณวุฒิ) 
4.1.1 มีทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชนเช่น

โรงแรม โรงงาน มัคคุเทศก์ บริษัท หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
4.1.2 มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.2 ช่วงเวลา :  ภาคการศึกษาที่  2  ของช้ันปีที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  :  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนและมีรายงานที่ต้อง

นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านภาษาจีน 

5.2 คําอธิบายโดยย่อ  
ค้นคว้าเก่ียวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนหรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวเนื่องกับภาษาจีนด้วย

ตนเองและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผลงานที่มีคุณภาพในรูปแบบของรายงาน 
5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เป็นรูปแบบงานวิชาการเชิงวิเคราะห์หรือวิจัยโดยผ่านการสอบนําเสนอโครงงานจากอาจารย์
ในสาขาวิชาภาษาจีน 

5.4 ช่วงเวลา  :  ภาคการศึกษาที่ 1  ของช้ันปีที่  4 
5.5 จํานวนหน่วยกิต  :  3 หน่วยกิต 
5.6 การเตรียมการ 

มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเร่ืองหัวข้อโครงงาน วิธีการ รูปแบบกระบวนการโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบให้คําแนะนํา ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ 

5.7 กระบวนการประเมินผล  
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมิน ไม่ตํ่ากว่า 2 ใน 3 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
-ขยัน อดทน ตรงต่อเวลามีวินัยต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ 

การเรียนการสอนตามหลักสตูรและ
กิจกรรมเสรมิทักษะ 

ด้าน ความรู้และปญัญา 
-มีความสามารถในการแปล 
-สนทนาภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 

การเรียนการสอนตามหลักสตูรและ
กิจกรรมเสรมิทักษะ 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-มีทักษะการเรยีนรู้ด้วยตัวเอง 

การเรียนการสอนตามหลักสตูรและ
กิจกรรมเสรมิทักษะ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซื่อสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์

ต่าง ๆ  
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชนหรือจัดกิจกรรม 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีสว่นร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่าง ๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทศัน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเร่ืองที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 
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3.3) ประเมินจากช้ินงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอาร่ี อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี

โอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยีข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังน้ี  

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง 
1.2) สามารถดํารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ ไมป่ระพฤติปฏิบัติตนในทางทุจริต 
1.3) สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกที่ดีเพ่ือประโยชน์แก่

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนและการสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
กําหนดเวลา 

2.2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพ่ือน
ร่วมช้ันเรียน หรือในสังคมน้ัน ๆ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer 

Assessment)) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.2.2 ความรู้ 

1) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สามารถสนทนาโต้ตอบทั่วไปในชีวิตประจําวัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ประเด็นเฉพาะ จับใจความเน้ือหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่อผสมต่าง ๆ เขียนความเรียง และกล่าวสุนทร 
พจน์ได้ มีความสามารถภาษาจีนเทียบเท่า HSK ระดับ 5 

1.2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ภาษา 
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ของตนเอง สามารถแปลระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย และประยุกต์ใช้สาระความรู้เรื่องจีนให้เหมาะแก่
สถานการณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

องค์ประกอบของเร่ืองที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
1.2) สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการผลิตผลงาน

อย่างสร้างสรรค์ 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
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2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอนเช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) สามารถทาํงานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือผลิต ผลงานภาษาจีนในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

1.2) สามารถเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตาม มมีนุษยสัมพันธ์ รู้จกัรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ประสานความคิดและประโยชน์แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น
กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 
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3)กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 

1.2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสือ่สารและค้นคว้า
ข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) ฝึกให้นักศึกษาจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย เพ่ือเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูล 
การจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลได้ 

2.2) ฝึกให้นักศึกษานําเทคโนโลยีและสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนทั้งในด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจ 

2.3) จัดการเรียนการสอนทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เพ่ือฝึกให้
นักศึกษานําเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 

ประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 

                   

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 
Gesture of Balance                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

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

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 
Arts for life 

                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
                   

 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

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

GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocieties of the Lower Northern Region 

                   
 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 

                   
 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
                   

 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 

                   
 

Anti-Corruption 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

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

GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs                    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

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

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdom                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                     

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 
                   

 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

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

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 

                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

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

                   

GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and  Care 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

วิชาแกน            
SOCO13 วัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN Culture            

เอกบังคับ 
BC111 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Basic Chinese 1            

BC112 สัทศาสตร์ภาษาจีน 
Practical Chinese Phonetics            

BC113 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese 2            

BC141 ภูมิปริทัศน์และวัฒนธรรมจีน 
Conspectus for china and Chinese Culture            

BC211 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1            

BC212 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BC221 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 
Listening and Speaking Business Chinese 1            

BC231 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1  
Business Chinese Reading 1            

BC241 ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน 
History of China and Chinese Literature            

BC351 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
Business Chinese 1 

           

BC331 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Business Chinese Writing 1 

           

BC353 ภาษาจีนธุรกิจ 2 
Business Chinese 2 

           

BC354 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Chinese Translation and Interpretation for business 1 

           

BC491 การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 
Research for Business Chinese 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

           

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

           

BENG271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
English for Hotel 1            

BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุกรกิจ 
Business Presentation and Business Talks 

           

กลุ่มเอกบังคับด้านธุรกิจ            
BC181 การจัดการธุรกิจไทย – จีน 

Thai-China Business Management 
           

BC281 การบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน 
Thai-China Market Channel Management 

           

BC381 ภาษาจีนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Chinese for Human Resource Management 

           

BC382 ภาษาจีนเพื่อการบัญชีการเงิน 
Finance Accounting 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BC481 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 
Chinese for International Business Management and Logistics

           

เอกเลือก            
BC114 ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  

Business Chinese for Elementary Communication 
           

BC213 ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
Business Chinese for Intermediate Communication 

           

BC222 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2 
Listening and Speaking Business Chinese 2 

           

BC232 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Business Chinese Reading 2 

           

BC251 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงแรม  
Chinese for Hotel Business 

           

BC311 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 
Basic Business Chinese 1 

           

BC312 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 
Basic Business Chinese 2 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BC313 ภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับสูง 
Business Chinese for Advanced Communication 

           

BC332 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Business Chinese Writing 2 

           

BC352 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน 
Thai-China Cross-Culture Communication  

           

BC355 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการบิน 
Chinese for Service in the aviation Business 

           

BC356 ภาษาจีนธุรกิจการค้าปลีก 
Chinese for Retail 

           

BC357 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
Chinese for Tourism Business 

           

BC358 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงงาน 
Chinese for Factory Business 

           

BC359 ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
Chinese for Business Negotiation 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BC361 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 
Teaching Chinese as a Second Language 

           

BC371 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 
The use of Information Technology for Communication for Business Chinese 

           

BC395 ระเบียบวิจัยภาษาจีนธุรกิจ 
Business Chinese Research Regulations 

           

BC451 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Chinese Translation and Interpretation for business 2 

           

BC452 ภาษาจีนเพื่อการเงินและการธนาคาร 
Chinese for Finance and Banking 

           

BC453 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ 
Chinese for Secretarial work 

           

BC454 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
Chinese for Public Relations 

           

BC391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ    
Preparation for Professional Experience in Business Chinese 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

BC392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ 
Professional Experience in Business Chinese            

BC492 การศึกษาอิสระภาษาจีนธุรกิจ 
Independent Study in Business Chinese            

BC493 ภูมิภาคศึกษาภาษาจีนธุรกิจ 
Regional Studies in Business Chinese            

BC498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ 
Preparation for Co-operative Education in Business Chinese            

BC499 สหกิจศึกษาภาษาจีนธุรกิจ 
Co-operative Education in Business Chinese            
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศกึษากําลังศึกษาอยู่  

2.1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
     2.1.1.1 ผูส้อนประเมินการสอนของตนเองว่าเป็นไปตามแผนการสอน  
     2.1.1.2 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา  
     2.1.1.3 ผู้เรียนประเมินการสอนของผู้สอนในระบบการประเมินของแต่ละ
สถาบัน  
     2.1.1.4 ผูส้อนมีกระบวนการทวนสอบเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละรายวิชาและได้ให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว  

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรตามเอกสาร มคอ.7 ทุกปีการศึกษา 

และจัดใหม้ีการตรวจประกันคุณภาพหลักสตูรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 การสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยเชิง

สัมฤทธ์ิด้านการประกอบอาชีพของบัณฑิต ทําอย่างต่อเน่ือง และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  

2.2.2 การสํารวจจากผู้ประกอบการและผู้ประเมินภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับทักษะการทํางานของบัณฑิต ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ จิตสํานึก และความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2.2.3 การสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตในด้านความพร้อมและความรู้จากสิ่งที่เรียนในการ
ทํางานและ/หรือศึกษาต่อ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1.1 มีความประพฤติดี 
3.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนด 

ของสาขาวิชาน้ัน 
3.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.1.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
3.1.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 

3.2 ได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาจีนเทียบเท่ามาตรฐาน HSK                                                         
3.3 ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกทั้งตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพ มี
จรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ที่ดี ที่มีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทําความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนกระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558  

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2560 และ
ประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน 
ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ที่เป็นที่ยอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้งสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ มนการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เก่ียวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

และสาขาที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 
3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.3.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการเพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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3.3.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.3.11 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและระบบกลไก
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดําเนินการ
สํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรบันักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม โดย

การแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา การ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ช้ีแจงกิจกรรมของ
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซึ่งจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดย

นักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา 
(home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากน้ียังมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา  
3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม

อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมขึ้น โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่และการสําเร็จการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ทั้งน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับใหม่ในอัตรานั้นๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จาก
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อาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน 
หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เก่ียวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
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2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิที่เก่ียวข้อง 

4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 
ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติที่
ดีในการทํางาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

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

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ

ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา วาง
ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดําเนินไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่ได้วางแผนไว้ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน 

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคระมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1 .  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
และเพียงพอเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการเรียนการ
สอน 
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ นักศึกษาสามารถหา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้บริการ
ทั้งหนังสือตําราและสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รวบรวมทําสถิ ติจํานวนอุป
กรณีการเ รียนการสอนต่อหัว
นักศึ กษา  ช่ั ว โมงการ ใ ช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่

เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ี อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 
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ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

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) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (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 

รวมตัวบ่งชี้บงัคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน กาตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
ให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุปภาพรวม
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรปูแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.3-มคอ.6 
โดยนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภา
วิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
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3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 8 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก ๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการพฒันาหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

ขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลกกําลังย้ายจากฝ่ังตะวันตกไปฝั่งตะวันออก ในศตวรรษใหม่ประเทศจีนมี
บทบาทสําคัญย่ิงในเวทีโลก ภาษาจีนจึงเป็นกลไกสําคัญหน่ึงในฐานะภาษาที่เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตที่มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาจีนธุรกิจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือชาวจีน
โดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดไทย-จีน เจ้าหน้าที่ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าจีน 
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ทํางานหรือดําเนินธุรกิจการค้ากับชาวจีน 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนธุรกิจ 
ผู้มีความพร้อมทั้งความสามารถด้านการส่ือสารด้วยภาษาจีนและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ เพ่ือ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์การแข่งขันและบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุค
ปัจจุบัน ส่งผลให้สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความ
เช่ือมโยงระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจจํานวนมาก หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับความต้องการของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จากสถานการณ์การแข่งขันและบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุค
ปัจจุบัน ส่งผลให้สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความ
เช่ือมโยงระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและด้านธุรกิจจํานวนมาก หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความ
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เข้าใจในบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับความต้องการของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 70 / 2562 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1053 / 2562 

4. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 วิพากษ์หลักสูตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

5. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3 (3/2562) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

6. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 63(1/2563)  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 

7. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 80(2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 

8. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

9. นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพ่ือรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อคณะกรรมการและผูท้รงคณุวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร.อ.หญิงวชิรา   
พันธ์ุไพโรจน์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ หลักสูตรภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3 อาจารย์ ดร.สุนทรี   ศรีวันทนียกุล หลักสูตรภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 อาจารย์ ดร.กรกมล   ธนะโรจน์รุ่งเรือง หลักสูตรภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ร.อ.หญิงวชิรา  พันธ์ุไพโรจน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ     :  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ 
สังกัด   :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละ    
                      การสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
1. ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรให้เก่ียวข้องกับ

จีนเพ่ิมเติม  
แก้ไขปรัชญาหลักสูตรให้เก่ียวข้องกับจีนมากขึ้น 

2. ปรับแก้ไขคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

3. ปรับแก้ไข Program Structure ให้สดอด
คล้องและเหมาะสมกับศาสตร์ทางด้านภาษาจีน
และธุรกิจ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรให้
กระชับและครอบคลุมทั้งสองศาสตร์ให้มากย่ิงขึ้น 

4. ปรับปรุงอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สําเร็จการศึกษาให้เช่ือมโยงกับรายวิชาที่เรียน 

ปรับอาชีพสําหรับสําเร็จการศึกษาให้เ ช่ือมโยงกับ
หลักสูตรให้มากขึ้น 

5. เสนอให้ปรับวิชาโทภาษาอังกฤษธุรกิจให้นํา
รายวิชาดังกล่าวมาเป็นวิชาเอกบังคับ  

ปรับรายวิชาโทภาษาอังกฤษธุกิจไปรวมอยู่กับวิชาเอกบัง 
คับ 

6. แก้ไขคําผิด แก้ไขคําผิดในเล่มหลักสูตรฯ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  อาจารย์ ดร.ขวัญใจ  กิจชาลารัตน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์ 
สังกัด            :  หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับเพ่ิมคณุวุฒิสาขาวิชาของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เพ่ิมวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2. ปรับควบรวมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สําเร็จการศึกษา 

ปรับควบรวมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลักสําเร็จ
การศึกษา 

3. หน่วยกิตรวมไม่ตรง แก้ไขหน่วยกิตทุกรายวิชาให้ตรงกัน  
4. ปรับลดหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษาที่เกิน  ปรับลดหน่วยกิตในแต่ละภาควิชาให้ไม่เกินมาตรฐาน 
5. แก้ไขแบบฟอร์มบางจุดที่ยังไม่ถูกต้อง แก้ไขเ น้ือหาให้ในหลักสูตรให้ตรงตามแบบฟอร์ม

มาตรฐาน 
6. ปรับแก้ไขคาํผิด คําตกหลน่ ปรับแก้ไขคําผิด คําตกหล่นในเล่มหลักสูตรฯ 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.สุนทรี  ศรีวันทนียกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ       : อาจารย์ 
สังกัด       :  หลักสูตรภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ตรวจทานรายช่ือวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ตรง
ตามหลักวิชาการ 

ปรับแก้ไขช่ือวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ตรงตามหลัก
วิชาการ 

2. พิจารณาการปรับการเรียงลําดับรายวิชาในแต่ละ
ภาคเรียนให้เหมาะสาม 

ปรับเรียงลําดับรายวิชาในแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสม
มากย่ิงขึ้น 

3. ตรวจทานรายช่ือวิชาที่มีความซ้ํากัน  ตรวจทานแก้ไขรายช่ือที่วิชาที่มีความซ้ํากันให้ถูกต้อง 

4. ปรับคําอธิบายรายวิชา สัทศาสตร์ภาษาจีน ให้
เหมาะสมและครอบคลุม 

ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาสัทศาสตร์ภาษาจีนให้
ครอบคุมมากย่ิงขึ้น 

5. ปรับปรุงรายวิชาที่มีความต่อเนือง ให้เน้ือหาและ ปรับแก้ไข รายวิชาที่มีเน้ือหาและคําอธิบายรายวิชาให้มี
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คําอธิบายรายวิชาให้มีความเช่ือมโยง,มีความ
ต่อเน่ืองและมีคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมใน
ทักษะฟังพูดอ่านเขียน 

ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองในทักษะฟังพูดอ่านเขียน 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง 
ตําแหน่งทางวิชาการ       :  อาจารย์ 
สังกัด     :  หลักสูตรภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต เพ่ือเสริม
สมรรถนะและศักยภาพทางด้านความรู้ของ
นักศึกษา จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 132 
หน่วยกิต น้อยเกินไปสําหรับทางการเรียนภาษาจีน
ธุรกิจ   

ปรับปรุงตามตามข้อเสนอแนะ เพ่ิมจํานวนรายวิชาเอก
บังคับและเอกเลือก 

2. รายวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 ควร
เปลี่ยนเป็นรายวิชาอ่ืน เพราะหลักสูตรมิได้เน้นการ
เป็นครูสอนฯ แผนทุกภาคเรยีนไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการสอนเลย ควรเปลี่ยนเป็นรายวิชาที่เสริม
ความเข้มข้นด้านทักษะภาษาจีนธุรกิจโดยตรง 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับออกจากแผนการ
ศึกษา 

3. ควรมีการทาํความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
(MOU) อาทิหน่วยงานทางธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ 

พิจารณาประสานงานเพ่ือทําความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

4. เน่ืองจากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นสาขาวิชา
ที่เป็นศาสตร์ทีย่ากมาก ควรมีการกําหนดระดับ
ภาษาจีนของผู้เรียนก่อนสําเร็จการศึกษา อาทิ HSK 
5 -6 หรือ BCT (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
เชิงธุรกิจ) ระดับ A หรือ B เพ่ือให้มีมาตรฐานและ
เป็นจุดเด่นของสาขา 

พิจารณาให้ใช้เกณฑ์ผลHSK4 สําหรับนักศึกก่อนจบ
การศึกษา 
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สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ในการประชุมครั้งที่ 3(3/2562) เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับลดในรายวิชาที่ 3(2-2-5)ให้เป็น 3(3-0-6) ปรับแก้ไขให้รายวิชาที่มี 3(2-2-6) ลดน้อยลง 
2. ปรับแก้ไขอาชีพเมื่อจบการศึกษา ปรับแก้ไขอาชีพเมื่อจบการศึกษาให้ตรงกับหลักสูตรฯ มาก

ขึ้น  
3. ปรับแก้ไขการเขียนตัวอักษรที่ผิดการเว้นวรรค ปรับแก้ไขอักษรที่ผิด การเว้นวรรคให้ถูกต้อง  
4. ปรับลดรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับลดรายวิชาภาษาอังกฤษธุกิจจาก 5 วิชาเหลือ 4 วิชา  
5. ปรับแก้ไขคํ าอ ธิบายรายวิชาบางวิชาใ ห้

เหมาะสม 
ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาบางวิชาให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 
สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 จากคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งที่ 63(1/2563) เม่ือวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาเอกบังคับด้าน

ธุรกิจ 
ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาเอกบังคับด้านธุรกิจให้เน้น
คําศัพท์ทางด้านธุรกิจและธุรกิจระหว่างไทย-จีน 

2. ปรับแก้ไขการจัดหน้า ปรับแก้ไขการจัดหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น 
3. ปรับแก้ไขคําผิด ปรับแก้ไขคําผิดตามคณะกรรมการและแก้ไขคําผิดอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม 
 

สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 80(2/2563) เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. พิจารณาปรับลดหน่วยกิตหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มภาษา ลง 

1. ปรับแก้ไขโดยลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา จากไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เป็น
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์จากไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เป็นไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. ปรับแก้ไขความถูกต้องของรหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหน่วยกิต และคําผิด  
2. ปรับแก้ไขความถูกต้องของรหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน
หน่วยกิต และคําผิดตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
เช่น ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน (History of 
China and Chinese Literature) 3(2-2-5) เป็น 
ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน (History of China 
and Chinese Literature) 3(3-0-6) เป็นต้น 

3. พิจารณาทบทวนแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเ รียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน
รายวิชาเอกบังคับให้มีความแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม 

3. ปรับแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จํานวน 9 รายวิชา 

 
สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  
ในการประชุมครั้งที ่167(4/2563) เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. พิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชา BC491

การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
1. ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชา BC491 การวิจัยสําหรับ
ภาษาจีนธุรกิจให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชามากข้ึน 

2. พิจาราณาจัดทําโมดู ของสาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ 

2. ดําเนินการพิจารณาเพ่ือจัดทําโมดู ในรายวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ 
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ภาคผนวก ข 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

ความคิดเหน็ทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
1. มหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับในสังคม 4.04 0.75 มาก 
2. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯมีความหลากหลายและทันสมัย 3.91 0.72 มาก 
3. อาคารเรียนสนามกีฬาหอพักของมหาวิทยาลัยฯและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
โดยรวมมีความเหมาะสม 

4.00 0.72 มาก 

4. มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลหนังสือตําราเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความพร้อมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

4.00 0.72 มาก 

5. นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

3.82 0.90 มาก 

ความคิดเหน็เก่ียวกับการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเน้ือหาการเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 3.79 0.91 มาก 

2. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในศาสตร์ทางด้านภาษาจีนและด้านบริหารธุรกิจ
ควบคู่ไปเพ่ือนําภาษาจีนไปประยุกต์ใช้รวบกับการทํางานด้านธุรกิจ 

4.01 0.72 มาก 

3. เมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนต้องการประกอบอาชีพด้าน พนักงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรฐัวิสาหกิจ/พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน/
เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ/พนักงานบริษัท
หรือองค์กรที่ดําเนินงานเก่ียวกับจีนทั้งในและต่างประเทศ/มัคคุเทศก์ไทย-จีน/
อาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน/ผู้ประกอบธุรกิจ
ไทย-จีน/เจ้าหน้าที่การตลาดไทย-จีน/เจ้าหน้าที่ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก/เจ้าหน้าที่
บริหารงานลูกค้าจีน/เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศหรือกงสุลไทยใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน/เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการบิน/ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 

4.10 0.75 มาก 

4. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่จะรองรับมากน้อยเพียงใด 

4.10 0.75 มาก 
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ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉล่ีย 4.50-500  หมายถึง  มีระดับความต้องการในระดับ  มากท่ีสุด 
 ระดับค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีระดับความต้องการในระดับ  มาก 
 ระดับค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  มีระดับความต้องการในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีระดับความต้องการในระดับ  น้อย 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  มีระดับความต้องการในระดับ  น้อยที่สดุ 
 
สรุปผลการประเมินความต้องการหลักสูตรในภาพรวม 

ด้านความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาพรวมความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) โดยมีภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) โดยค่ามากสุดอยู่ในหัวข้อที่ 1.มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
สังคม ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) และน้อยที่สุดในหัวข้อที่ 5. นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) และมีภาพรวมค่าเฉล่ีย 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยค่ามากสุดอยู่
ในหัวข้อที่ 3. เมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนต้องการประกอบอาชีพด้าน พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ/พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน/เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ/พนักงานบริษัทหรือองค์กรที่ดําเนินงานเก่ียวกับจีนทั้งในและต่างประเทศ/มัคคุเทศก์ไทย-
จีนและข้อที่ 4. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ
ตลาดแรงงานท่ีจะรองรับมากน้อยเพียงใด ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) และน้อยที่สุดในหัวข้อที่ 1. 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเน้ือหาการเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
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ตอนท่ี 2 แบบสํารวจความตอ้งการในการศึกษาต่อหลักสูตรปรญิญาตรี 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พทุธศักราช 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
คําชี้แจง  แบบสํารวจน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความต้องการ การศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
นําผลการสํารวจไปพัฒนาหลักสูตรและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 
 แบบสํารวจฉบับนี้มีจํานวน 2 ตอนคือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ตอนที่ 2 แบบสํารวจความคิดเห็นในการศึกษาต่อหลักสตูรภาษาจีนธุรกิจศาสตร์บัณฑิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่6 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 
 1. เพศ  ชาย  หญิง 
 2. อายุ..........ปี 
 3. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ต้ังอยู่ในจังหวัดใด  
   พิษณุโลก  สุโขทัย  พิจิตร กําแพงเพชร 
   อุตรดิตถ์  นครสวรรค์  ตาก  เพชรบูรณ์ 
   อ่ืนๆ ..................................... 
 
ตอนท่ี 2 แบบสํารวจความคดิในการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่6 
 คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็น ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ตามความเป็นจริงมากที่สุด 

รายการ 
ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

5 
(มากที่สุด) 

4  
(มาก) 

3  
(ปานกลาง) 

2   
(น้อย) 

1  
(น้อยที่สุด) 

ความคิดเหน็ทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
1. มหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับในสังคม      
2. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯมี
ความหลากหลายและทันสมัย 

     

3. อาคารเรียนสนามกีฬาหอพักของ      
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รายการ 
ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

5 
(มากที่สุด) 

4  
(มาก) 

3  
(ปานกลาง) 

2   
(น้อย) 

1  
(น้อยที่สุด) 

มหาวิทยาลัยฯและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
โดยรวมมีความเหมาะสม 
4. มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลหนังสือตํารา
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยและมีความพร้อมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

     

5. นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

     

ความคิดเหน็เก่ียวกับการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเน้ือหา
การเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

     

2. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในศาสตร์
ทางด้านภาษาจีนและด้านบริหารธุรกิจ
ควบคู่ไปเพ่ือนําภาษาจีนไปประยุกต์ใช้
รวบกับการทํางานด้านธุรกิจ 

     

3. เมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนต้องการ
ประกอบอาชีพด้าน พนักงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน/เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ/
พนักงานบริษัทหรือองค์กรทีดํ่าเนินงาน
เก่ียวกับจีนทั้งในและต่างประเทศ/
มัคคุเทศก์ไทย-จีน/อาชีพอิสระที่
เก่ียวข้องกับภาษาจีน เช่น ลา่ม นักแปล 
นักเขียน/ผู้ประกอบธุรกิจไทย-จีน/
เจ้าหน้าที่การตลาดไทย-จีน/เจ้าหน้าที่
ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก/เจ้าหน้าที่
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รายการ 
ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

5 
(มากที่สุด) 

4  
(มาก) 

3  
(ปานกลาง) 

2   
(น้อย) 

1  
(น้อยที่สุด) 

บริหารงานลูกค้าจีน/เจ้าหน้าที่ใน
กระทรวงการต่างประเทศหรือกงสุลไทย
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน/
เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการบิน/ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
4. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่จะรองรับ
มากน้อยเพียงใด 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

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 รวมท้ังที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

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

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 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 ที่มีการกําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

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

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ันที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
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) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 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/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 3 

 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
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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 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 

13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี
การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
กําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชาน้ัน ใน
กรณีที่ช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
ต่อเน่ืองกัน 
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14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา
ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    

จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2  ช่ัวโมงศึกษาด้วย
ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน
หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

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

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน 
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หลักสูตรน้ัน 
ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะทําได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่ นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ 
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ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้
น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษาใน
กรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ 
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ อธิการบดีอาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ 
ทั้งน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศกึษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 

18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง 
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ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่าน้ันที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
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ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ี จํานวนหน่วย
กิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา 
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เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
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6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

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

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



(มคอ.2) หน้า 136 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่อาจารย์

ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการใหส้ําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้นซึ่งไม่มีค่าลําดับขั้น 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กําหนดดังน้ี  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
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                   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 ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังน้ี  
ลําดับขั้น  A      มีค่าลําดับขั้นเป็น   4 
ลําดับขั้น  B+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   3.5  
ลําดับขั้น  B    มีค่าลําดับขั้นเป็น   3 
ลําดับขั้น  C+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   2.5  
ลําดับขั้น  C    มีค่าลําดับขั้นเป็น   2  
ลําดับขั้น  D+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   1.5  
ลําดับขั้น  D    มีค่าลําดับขั้นเป็น   1  
ลําดับขั้น  F    มีค่าลําดับขั้นเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 
วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม 
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ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมิน

ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 

23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S  
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เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศกึษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ทั้งน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ํา
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ําในรายวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่ เรียนครบ
หลักสูตร   
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หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพน้สภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสขุ รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ไ ด้รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

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

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

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

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

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

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ 



(มคอ.2) หน้า 143 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สาํเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 
30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
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ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ี ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง 
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3.74 
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคณุภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 
************************** 

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(10/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

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

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ“อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 149 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 
2 คน” 

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

“ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าที่ ดังน้ี 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

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

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา 
20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร การวิจัย

การสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการรับ

นักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
20.6 ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆของ

มหาวิทยาลัย 
20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
 

                   
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
   

สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2562 

********************* 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามในรูปแบบที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยมี
มาตรฐานและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐาน
การอุดมศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญาและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการ
เรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชนและเสรีภาพทางวิชาการและความเสมอภาคทางการศึกษา และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(9/2562) เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาตลอด
ชีวิต พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิตต้ังแต่ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในข้อบังคับฉบับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น

ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

พิมพ์สําเนา 
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สงครามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาตลอดชีวิตตามข้อบังคับน้ี 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาท้ังสามรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แน่นอน โดยได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรช้ันสูง อนุปริญญา ปริญญา หรือคุณวุฒิทางการศึกษา
อ่ืน ๆ ซึ่งสถาบันอุดม ศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 
สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

“ผู้เรียน”หมายความว่า บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Learner) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆที่เปิดสอนโดยคณะหรือวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับน้ี 

“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่ให้ความรู้
เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนําความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชา มีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า การจัดสาระการเรียนรู้ ที่มีจุดมุ่งหมาย ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนจบในตัว มีระยะเวลาเรียนเทียบเท่าไม่น้อย
กว่ารายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมินฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

“หลักสูตรประกาศนียบัตร” หมายความว่า การจัดสาระการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเท่ารายวิชาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง จนผู้เรียนมีคุณสมบุติหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด 

“ธนาคารหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ผลการ 
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เรียนรู้หน่วยกิตสะสม การรับรองสมรรถนะของผู้เรียน 
“ระเบียนการศึกษา” หมายความว่า ระเบียนการศึกษาที่ออกให้สําหรับผู้เรียน (Non-

Degree Transcript) 
“การโอนหรือเทียบโอน” หมายความว่า การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนรู้จาก

รายวิชาหลักสูตร ชุดวิชา สู่รายวิชาที่ เปิดสอนสําหรับการศึกษาเพ่ือปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
ไทย ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่นคั่ง ย่ังยืน 

ข้อ 5  บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นผู้เรียนได้ โดยไม่จํากัดเพศ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ 
ความพิการ ศาสนา หรือสัญชาติ 

ข้อ 6  ให้มีหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายทําหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 ให้คณะหรือวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบกําหนดแผนการศึกษา ตลอดจน
รายวิชาชุดวิชา หลักสูตร ดังน้ี 

7.1 กําหนดรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรรวมถึงกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขการรับผู้เรียน 
7.2 กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนในช้ันเรียน นอกช้ันเรียนผ่าน

อินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หรือตามอัธยาศัย โดยอาจเป็นรายวิชา หลักสูตร ชุด
วิชาที่กําหนดขึ้นใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา 

7.3 รายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร ที่เทียบได้กับรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา การเรียน
การสอน อาจจัดแยกเฉพาะสําหรับผู้เรียน หรือเรียนร่วมกับนักศึกษา โดยคณะหรือวิทยาลัย อาจยกเว้น
เง่ือนไขของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ที่สําคัญสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องมีก่อน หาก
ผู้เรียนมีความประสงค์สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
คณะหรือวิทยาลัยต้องมีการกําหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หรือเทียบเท่าการวัดและประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

7.4 กําหนดหน่วยการเรียนเป็นหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตให้ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง 

ข้อ 8  ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
ข้อ 9  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกประกาศนียบัตรและระเบียนการศึกษาเพ่ือเป็นการรองรับผู้เรียน  

โดยหลักสูตรต้องมีการกําหนดทักษะ ความสามารถ สมรรถนะของผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีกระบวนการ
วัดและประเมินผลอย่างมีมาตรฐานและอ้างอิงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ 
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จากหน่วยงานตามข้อ 6  
ข้อ 10  ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 11 สิทธิของผู้เรียน 

11.1 บุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนผู้เรียนจะได้รับการกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนหรือบัตร
ประจําตัวผู้เรียนแล้วแต่กรณี และสามารถเลือกใช้บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือ
ใช้บริการตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

11.2  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร สําเร็จตามเง่ือนไขแล้วสามารถสะสม
หน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตที่กําหนด ให้เทียบได้กับรายวิชาที่เปิด
สอนสําหรับนักศึกษา และอาจขอโอนหรือเทยีบโอนผลการเรียนรู้จากธนาคารหน่วยกิตได้ 

11.3  ผู้เรียนสามารถย่ืนคําขอต่อหน่วยงานกลางเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรหรือระเบียน
การศึกษา เมื่อผ่านการวัดและการประเมินผลในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร ที่จัดขึ้น โดยคณะหรือวิทยาลัย
และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 13  วินัย และการลงโทษ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินิจฉัย
และดําเนินการทางวินัยนักศึกษา มาบังคับใช้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยอนุโลม 

ข้อ 14  การพ้นสภาพจากการเป็นผู้เรียน 
14.1  ตาย 
14.2  ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย 
14.3  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 15  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 
คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  
 
 
 
  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นายพนัส   มัตยะสุวรรณ 
 (อังกฤษ)   : Mr.Panus Mattayasuwan 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : 081-740-5065 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Beijing Language and Culture University, 

People's Republic of China
2561 

M.A. (International Economics and Trade) University Of International Business 
Economics, People's Republic of China 

2550 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ, บริหารการจัดการ, การค้าระหว่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
พงศธร ศิริไพรและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คํากริยา
พ้องความหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2560, หน้า 499-501. 

2 บทความ
วิจัย 

สิริกร เมืองทอง ณัฐสิมา ขันคํานันต๊ะและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้
หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทางของนักศึกษาไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สาขาภาษาจีนเป็นกรณีศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, 
หน้า 499-501. 

3 บทความ
วิจัย 

นฤมล ประทุม จารุวรรณ แจม่แจ้งและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคํา
อุปมาอุปไมยไทยจีน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า509-
511. 

4 บทความ
วิจัย 

สิทธิกร อาจหาญ ดาราวดี พร้าโมตและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). ผลการศึกษาการเรียนลําดับขีด
ของนักเรียนไทยโดยใช้แอปพลิเคช่ัน Chinese writer กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2560. หน้า 515-521. 

5 บทความ เอกพล แซ่ว่ือ บุษยมาส สรุิยาและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนสัตว์ไทย-
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
วิจัย จีน โดยใช้สัตว์สิบสองนักษัตรเป็นกรณีศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 

ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า 542-546. 
6 บทความ

วิจัย 
พิมพ์ชนก แซ่หว่ือ ศศิธร ฉิมกระมลและพนัส มัตยะสุวรรณ (2560). ศึกษาสถานการณ์การเรียนรู้
คําพ้องรูปในภาษาจีนของนักศึกษาไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เป็นกรณีศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2560, หน้า
547-549. 

7 บทความ
วิจัย 

ณัฐวิภา บุญเกิด ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ ธันยธร ธรรมเนียมใหม ่นรินทร์ทิพย์ สุขใจช่ืน 
พนัส มัตยะสุวรรณ และ ธารีรัตน์ สุนิพันธ์(2563). ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2563, หน้า 909-918. 

8 บทความ
วิจัย 

นฤมล แมลงภู่ นลินาสน์ คล่าํคง บุญญรัตน์ จันทร์หอม ศรัญยา แก้วมาก พนัส มัตยะสุวรรณ และ 
Han Rui (2563). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทย ใน
จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2563, หน้า 993-
1,000. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BC311 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 1 

Basic Business Chinese 1 
3(2-2-5) 

BC312 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 2 
Basic Business Chinese 2 

3(2-2-5) 

BC114 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น  
Business Chinese for Elementary Communication 

3(2-2-5) 

BC213 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง 
Business Chinese for Intermediate Communication 

3(2-2-5) 

BC313 ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือการสื่อสารระดับสูง 
Business Chinese for Advanced Communication 

3(2-2-5) 

BC221 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 
Listening and Speaking Business Chinese 1 

3(2-2-5) 

BC351 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
Business Chinese 1 

3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นายวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ 
 (อังกฤษ)   : Mr.Wasin Suksomboonwong 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 6 กันยายน 2529 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : 08-260-0712 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University,  

People's Republic of China 
2561 

MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages) 

Tianjin Normal University,  
People's Republic of China 

2554 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรมจีน 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
ณภัทร วุฒธะพันธ์ และวศิน สขุสมบูรณ์วงศ์ (2562). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถกัทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 
สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, หน้า 667-684. 

2 บทความ
วิจัย 

กวิน อินสาคํา, ชนกนันท์ สุริวงค์, ธันยพร มูลชาติ, สอนรัก ทมิเถื่อน และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ 
(2562). ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ สสุานเขาฟ้า อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก. รายงานสืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" 
ประจําปีพ.ศ.2562 ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. ณ 
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, หน้า 258-265. 

3 บทความ
วิจัย 

ดลชา นุชศาสตร์, พัชราภา สิงหะ, สุทธิกานต์ บ่องเขาย้อย และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). 
การศึกษาข้อผดิพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจากงานประชุมวิชากาและนําเสนอผลงานวิจัยรระดับชาติ ครั้งที่ 6 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว), หน้า 1,176-1,183. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BC111 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Chinese 1 
3(2-2-5) 

BC112 สัทศาสตร์ภาษาจีน 
Practical Chinese Phonetics 

3(2-2-5) 

BC113 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese 2 

3(2-2-5) 

BC231 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1  
Business Chinese Reading 1 

3(2-2-5) 

BC141 ภูมิปริทัศน์และวัฒนธรรมจีน 
Conspectus for china and Chinese Culture 

3(3-0-6) 

BC241 ประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดีจีน 
History of China and Chinese Literature 

3(3-0-6) 

BC371  
  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารสําหรับภาษาจีนธุรกิจ  
The use of Information Technology for Communication for Business Chinese 

3(2-2-5) 

BC395 ระเบียบวิจัยภาษาจีนธุรกิจ 
Business Chinese Research Regulations 

3(2-2-5) 

BC361 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 
Teaching Chinese as a Second Language 

3(2-2-5) 

BC451 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Chinese Translation and Interpretation for business 2 

3(2-2-5) 

BC491 การวิจัยสําหรับภาษาจีนธุรกิจ 
Research for Business Chinese 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 165 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2563 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวหทัยรัตน์  มัตยะสุวรรณ 
 (อังกฤษ)   : Miss Hatairat  Mattayasuwan 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 17 มีนาคม 2529 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : 094-463-6353 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

Nanjing Normal University, People's Republic of China 2557 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม  
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
อริศรา พาพาน ณัชพล อินทชิตและหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ (2560). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ 

句 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า 506-508. 

2 บทความ
วิจัย 

พัชริดา สิงหา เพ็ญศิริ บรสิุทธ์ิและหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคํา
ลักษณะนามส่ิงของเครื่องใช้ในครัวเรือน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี 
พ.ศ.2560, หน้า 512-514. 

3 บทความ
วิจัย 

ฉัตรฑริกา กําเนิด นพรัตน์ สิงห์ลอ หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ (2560). ความเป็นมาทางวัฒนธรรมและ

วิธีใช้ของตัวอักษรจีน“好”(ดี). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, 
หน้า 522-525. 

4 บทความ
วิจัย 

สิทธิชัย เช้ือสวน กาญจนา กงบัวพาและหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ (2560). การวิเคราะห์คําสันธานที่ใช้
บ่อยใน HSK4. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า526-529. 

5 บทความ
วิจัย 

ปวีณา จุมศักด์ิ รัชนีกร ยอนออนและหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบสํานวน
อุปมาอุปไมยจีน-ไทย ส่วนของใบหน้า คือ ตา หู จมูก หัวและปาก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า 538-541. 

6 บทความ
วิจัย 

จารุภา สระทองเทียน รุ้งลาวัลย์ เปลี่ยนสูงเนิน พัชรพร ยอดแก้วและหทัยรตัน์ มัตยะสุวรรณ (2560). 
การวิจัยในทางปฏิบัติการสอนคําศัพท์ภาษาจีนโดยการเล่นเกมส์.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า 550-555. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
7 บทความ

วิจัย 
ทักษิณา ฤทธ์ิสน นุชนาฎ พันแนบ โศรญา สิงห์สอาด ชัยธวัช หว่ันแสง หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ 
และ KIM TAEHYUNG (2563). ศึกษาความเป็นมา ความเช่ือ และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆของศาล
เจ้าพ่อเห้งเจียโรงเจไซทีฮุกต้ึง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ประจําปี พ.ศ.2563, หน้า 1,296-1,301. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BC211 ภาษาจีนระดับกลาง 1 

Intermediate Chinese 1 
3(2-2-5) 

BC212 ภาษาจีน 4 
Intermediate Chinese 2 

3(2-2-5) 

BC221 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 
Listening and Speaking Business Chinese 1 

3(2-2-5) 

BC351 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
Business Chinese 1 

3(2-2-5) 

BC331 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Business Chinese Writing 1 

3(2-2-5) 

BC353 ภาษาจีนธุรกิจ 2 
Business Chinese 2 

3(2-2-5) 

BC354 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 
Chinese Translation and Interpretation for business 1 

3(2-2-5) 

BC355 ภาษาจีนเพ่ือการบริการในธุรกิจการบิน 
Chinese for Service in the aviation Business 

3(3-0-6) 

BC356 ภาษาจีนธุรกิจการค้าปลีก 
Chinese for Retail 

3(3-0-6) 

BC357 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
Chinese for Tourism Business 

3(3-0-6) 

BC358 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงงาน 
Chinese for Factory Business 

3(3-0-6) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   :  - 
 (อังกฤษ)   :  Miss Han   Rui 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 17 เมษายน 2535 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  :  064-738-6711 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
MTCSOL (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

Harbin Normal University, People's Republic of China 2561 

B.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

Harbin Normal University, People's Republic of China 2558 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
นฤมล แมลงภู่ นลินาสน์ คล่ําคง บุญญารัตน์ จันทร์หอม ศรญัยา แก้วมาก พนัส มัตยะสุวรรณและ
Han Rui (2563). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทยในจังหวัด
เชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจําปี พ.ศ. 2563, หน้า 993 -
1,000. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BC222 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2 
Listening and Speaking Business Chinese 2 

3(2-2-5) 

BC231 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Business Chinese Reading 2 

3(2-2-5) 

BC251 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงแรม  
Chinese for Hotel Business 

3(3-0-6) 

BC332 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 
Business Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม 
 (อังกฤษ)   : Miss Kamolthip  Dechaprakrom 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 11 กรกฎาคม 2513  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : 081-688-2233 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
บริหารธุรกิจ, การวางแผนกลยุทธ์, การตลาดระหว่างประเทศ, การเงินระหว่าประเทศ, การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
พรดรัล จุลกัลป์ กมลทิพย์ เดชะปรากรมและพัชรี ไพโรจน์ (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขาม
ปรุงรสสําเร็จรปูจากมะขามหวานตกเกรด. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 3 
ประจําปี พ.ศ.2560, หน้า 86-93. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BC181 การจัดการธุรกิจไทย – จีน 
Thai-China Business Management 

3(2-2-5) 

BC281 การบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศไทย-จีน 
Thai-China Market Channel Management 

3(2-2-5) 

BC381 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Chinese for Human Resource Management 

3(2-2-5) 

BC382 ภาษาจีนเพ่ือการบัญชีการเงิน      
Chinese for Financial Accounting 

3(2-2-5) 

 BC481 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 
Chinese for International Business Management and Logistics 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
**************************** 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยนํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2560 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาจึงทําการ
เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลง 

1.2 มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

1.2 สามารถดํารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติปฏิบัติตน
ในทางทุจริต 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งในการสอบและการทํา
กิจกรรม 

1.3 สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกที่ดีเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

1.3 มีจรรยาบรรณที่ดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิด 2.2 สามารถนําความรู้จากเนื้อหารายวิชามา

พิมพ์สําเนา 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2.2 สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียนมา

ในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

3.1 สามารถนําความรู้จากเนื้อหารายวิชามา
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ภาษาจนีที่เรยีนมาในการ
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผลิต ผลงานภาษาจีนในความ
รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม  

4.2 สามารถเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประสานความคิดและประโยชน์
แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 

4.2 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง

ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 
5.3 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

ส่ือสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ  วนัที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

บัญชา ศรีสมบัติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ศรีสมบัติ) 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

วิชาวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
***************************** 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยนํารายวิชา
วัฒนธรรมอาเซียน ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
วัฒนธรรมอาเซียน ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้วน้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชา
แกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
วิชาวัฒนธรรมอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลง 

1.2 มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

1.2 สามารถดํารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตนในทางทุจริต 

1.1 ซื่อสัตย์สุจริต 

1.3 สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกที่ดีเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

1.4 มีจิตสาธารณะ 
 

2. ด้านความรู้  
2.1 สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
2.3 บูรณาการ 

พิมพ์สําเนา 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
วิชาวัฒนธรรมอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2 สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาใน

การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 ประยุกต์ใช้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
3.1 คิดเป็นสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล  

3.2 สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาใน
การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ

ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผลิต ผลงานภาษาจีนในความ
รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

4.3 สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่าง
เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประสานความคิดและประโยชน์แห่ง
เหตุผลและความถูกต้อง 

4.2 มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง

ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 
5.1 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

ส่ือสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

และสามารถใ ช้ เทคโนโลยีขั้ นพื้ นฐานที่ มี อยู่ ใน
ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 
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บัญชา ศรีสมบัติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ศรีสมบัติ) 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


