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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.     รหัสและช่ือหลักสูตร 
         ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
         ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Chinese 
 
2.     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
         ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
        (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Chinese)   
         ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
        (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (Chinese) 
 
3.     วิชาเอก   
         ไม่ม ี
 
4.     จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
         141 หน่วยกิต 
 
5.     รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1 รูปแบบ   

   หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
        5.2 ภาษาที่ใช้   
             ภาษาจีนและภาษาไทย  
        5.3 การรับเข้าศึกษา   
             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
             เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.     สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
      ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556      
6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

   - คณะท างานกล่ันกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการในการประชุม 
     ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวันท่ี …15…. เดือน…กุมภาพันธ…์. พ.ศ..2561... 
- สภาวิชาการในการประชุม  
     ครั้งท่ี 5/2561   เมื่อวันท่ี …1… เดือน…พฤษภาคม.. พ.ศ..2561... 
- สภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
    ครั้งท่ี ………………. เมื่อวันท่ี ……………. เดือน…………….. พ.ศ................... 

 

7.     ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

8.     อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  นักแปล  
(2)  นักเขียน  
(3)  บรรณาธิการ  
(4)  อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ 
      ด้านหน้า เป็นต้น   
(5)  นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ  
(6)  อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันของรัฐและเอกชน 
(7)  เจ้าหน้าท่ีสายการบิน  หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
(8)  นักข่าว 
(9)  อาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน   
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

1. ชวนพิศ  เทียมทัน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
 
M.A. 

 
ศศ.บ.  

The History of 
International Relations 
Ancient Chinese 
History 
ภาษาจีน 

Nanjing 
University 
Peking University 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 
 

China 
 

ไทย 
 

2549 
 

2542 
 

2536 

8 
 

12 
 

 

2. ภูริวรรณ  
วรานุสาสน์ 
 

อาจารย์ อ.ด. 
 
อ.ม. 
 
อ.บ.(เกียรตินิยม) 

วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 
ภาษาจีนเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 
ภาษาจีน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2556 
 

2551 
 

2546 

12 

 

12 

 



4 
 

4 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

3. อมรรัตน ์
เนตรธัญญกรวงศ์ 

อาจารย์ Ph.D. 
 
M.A. 
 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Comparative literature 
and world literature 
Linguistics and 
Applied Linguistics 
ภาษาจีน 
 

Tianjin Normal 
University 
Yunnan 
University 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 

China 

ไทย 

2559 

 

2555 

2552 

12 

 
 
 
 

12 

 

 

4. ชนัญญา พวงทอง 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
M.A. 

 
 
ศศ.บ. 

Linguistics and 
Applied Linguistics 
 
Curriculum and 
Teaching 
methodology 
ส่ือสารมวลชน 

Beijing Language 
and Culture 
University 
Beijing Language 
and Culture 
University 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
 

China 
 

 

China 

 

ไทย 

2559 
 
 

2555 
 
 

2551 

8 

 
 
 
 
 

12 

 

 



5 
 

5 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

 
ปัจจุบัน เม่ือเปิด

หลักสูตรนี้ 

5. จิรานุวัฒน์  
สวัสด์ิพิชญสกุล 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
MS.S.SC 

 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Chinese Studies 
 
Chinese Studies 
 
ภาษาจีน 
 

National Sun Yat 
Sen University 
National Sun Yat 
Sen University 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

Taiwan 
 

Taiwan 
 

ไทย 

2557 
 

2550 
 

2547 

4 

 
 
 
 
 

12 
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10.     สถานที่จัดการเรียนการสอน 
           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และฝึกสหกิจในสถานปฏิบัติงานใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบริษัท/โรงงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาจีน 
 
11.     สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อท่ีประมาณ 9 ,326,410 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทย

ประมาณ 18 เท่า มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 ประเทศ และมีประชากรมากท่ีสุดในโลกกว่า 
1,300 ล้านคน แม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5 ,000 ปี แต่จีนยุคใหม่เพิ่ง
จะถูกก่อต้ังขึ้นในปีพ.ศ.2492 เท่านั้น  โดยหลังจากท่ีสงครามกลางเมืองได้ยุติลง ฝ่ายคอมมิวนิสต์ท่ีน าโดย 
เหมาเจ๋อ ตุง เป็นผู้มีชัยเหนือรัฐบาลก๊กหมิ่นต๋ังท่ีท าน าโดย เจียงไคเชค และเหมาเจ๋อตุงก็ได้ก่อต้ังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้นมาอย่างเป็นทางการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2492  โดยในยุคของเหมาเจ๋อตุงได้ด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและปิดประเทศพัฒนาตนเอง  แต่หลังจากนั้นผู้น ารุ่นท่ี 2 เต้ิงเส่ียวผิง ได้ริเริ่มด าเนิน
นโยบายเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2521 และได้ท าการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศขนานใหญ่ นับแต่นั้นเป็นต้น
มา เศรษฐกิจของจีนถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จากผู้น ารุ่นท่ี 2 จนถึงผู้น ารุ่นท่ี 3 เจียงเจ๋อห
มิน ถึงผู้น ารุ่นท่ี 4 หูจ่ินเทา และเรื่อยมาจนถึงผู้น ารุ่นท่ี 5 สีจ้ินผิง ในปัจจุบัน 

การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจีนสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวโลกเป็นอย่างมาก เพราะจีนใช้
ระยะเวลาส้ัน ๆ  เพียงสามทศวรรษเท่านั้นในการการพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นไปสู่ประเทศมหาอ านาจของโลก
ในด้านเศรษฐกิจและการเมือง  โดยในปัจจุบันจีนมีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าหากค านวณจากภาวะเสมอภาคของอ านาจซื้อ (purchasing 
power parity, PPP) ของประชาชนแล้ว กลับพบว่าจีนมีขนาดจีดีพีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกา   

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง จีนได้ผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 (One Belt 
One Road) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างในเอเชียและยุโรป  ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก  โดยท่ีจีนได้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านการสาธารณูปโภคแห่งเอเชีย (Asian 
Infrastructure Invesment Bank, AIIB) เป็นตัวขับเคล่ือนยุทธศาสตร์นี้  และไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วม
ก่อตั้งธนาคารแห่งนี้ด้วยเช่นกัน  จากภาพรวมท่ีกล่าวมาถือได้ว่าจีนในปัจจุบันเป็นผู้ทรงอิทธิพลและมีบทบาทท่ี
ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 
  ปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญกับประเทศต่าง ๆ ในโลกมากมาย โดยจีนท่ีเป็นประเทศคู่ค้า
อันดับ 1 กับ ประเทศท่ัวโลกกว่า 130 ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยในปี 2559  มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-
จีนถึง 2.3 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาประเทศไทยถึง 10 ล้าน
คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังประเทศไทย จากความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจไทย-จีนดังกล่าว เห็นได้ว่าการเรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและการท าการค้ากับชาวจีนจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ส าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศในปัจจุบันของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าภาษาจีนได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เนื่องจากภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานไทยในทุก
ระดับ ไม่ว่าด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การติดต่อธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกจิชาวจีนท้ัง
จากประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ซึ่งมีอัตราส่วนการท าธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ท า
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ให้มีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนมากขึ้นเป็นล าดับ โดยผู้เรียนภาษาจีนส่วน
ใหญ่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการท างาน และเพิ่มโอกาสในการติดต่อค้าขายเชิงธุรกิจกับจีนให้กับตนเอง
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในอนาคตจะต้องมีการวางแผนหลักสูตรท่ีเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านจีนธุรกิจและการบูรณา
การศาสตร์ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่น ๆ ให้กับนิสิต เพื่อตอบสนองความต้องการท้ังภาครัฐและเอกชน 
  นอกเหนือจากนั้น เพื่อการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 
4.0 ท่ีต้องการปรับเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  ทางสาขาวิชาภาษาจีนได้
มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงการน าแนวคิดของยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
กลุ่มภาคเหนือตอนล่างมาเป็นส่วนแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างนับวันก็ยิ่งมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลได้มีการประกาศจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดขึ้น ท าให้ปัจจุบันมีนักลงทุนจากต่างชาติได้ทยอยเข้ามาลุงทุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
นักลงทุนจากจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และ อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้สาขาจึงเล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงานในท้องถิ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดท ารายวิชาภาษาจีนท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว โลจิสติกส์ และการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) ซึ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างท่ีต้องการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และยังสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB  ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก (East-West Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ (South-West Corridor) รวมไปถึงระเบียง
เศรษฐกิจท่ีรัฐบาลไทยได้พยายามผลักดันขึ้นมาคือ ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะละแหม่ง 
(LIMEC) ซึ่งระเบียงเศรษฐกิจเหล่านี้พิษณุโลกและเขตภาคเหนือตอนล่างมีความได้เปรียบทางด้านท่ีต้ังเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการพัฒนาเหล่านี้ 
 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
นอกเหนือจากความส าเร็จในการพัฒนาอ านาจฝ่ายแข็ง (Hard Power)ให้เจริญทัดเทียมกับนานาชาติ

แล้ว เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร หรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน  จีนยังให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอ านาจละมุน (Soft Power) ของตนเองอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นหรือกลายเป็นกระแสวัฒนธรรมหลักของโลกในปัจจุบัน  โดย
ทุกวันนี้ภาษาจีนกลางเป็น 1 ใน 6 ภาษาสากลท่ีใช้องค์การสหประชาติและยังเป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากท่ีสุดใน
โลกอีกด้วย ความส าคัญของภาษาจีนกลางในเวทีโลกเช่นนี้ ส่งผลท าให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศใน
อันดับต้น ๆ ท่ีได้รับความสนใจจากผู้เรียนภาษาต่างประเทศในหลายประเทศท่ัวโลกไม่น้อยไปกว่าภาษาอื่น ๆ 
รวมไปถึงในประเทศไทย 
 นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์และกระแสการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นสังคมแห่งการ
ส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีความรวดเร็วของการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายตามมาด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรได้
ค านึงถึงบริบทในการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น เพื่อสร้างบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมทุกภาคส่วน  
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1   ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เปิดสอนเป็นวิชาเอกครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 ต่อมาได้

ท าการปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของหลักสูตรในปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2551 และ พ.ศ. 2556  
เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  เพื่อรองรับการแข่งขันด้านวิชาการและก้าวสู่ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการในศาสตร์แขนงสาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ ผลิตบัณฑิ ต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นภารกิจหนึ่งในพันธกิจหลักคือ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตรง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ดังนั้น การปรับ
รายวิชาท้ังวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกให้เหมาะสม เพื่อสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
ภายนอก ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการปรับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจะสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเป็นส าคัญ 
และรวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์ด้านภาษาจีนให้เข้ากับศาสตร์อื่นๆ เช่น โลจิสติกส์ การแพทย์ การบิน และ
ธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันและสถานการณ์
ภายนอกท่ีว่า การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ผสมผสานกันของหลายๆ ศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรได้ปรับการสอนภาษาจีนให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ   

 
12.2   ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

          พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรภาษาจีนมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรปี 2561 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ

แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ท่ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับนานาชาติ ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการผลิตบัณฑิตและรับใช้สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรจะยึดแนวทาง 3 ด้านในการบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็น
หลัก ได้แก่ 

1. การบริหารและการจัดการการศึกษาท้ังระบบในลักษณะการผสมผสาน(Hybrid) เพื่อให้องค์ความรู้ 
และทักษะมีความหลากหลายและทันสมัย สามารถเช่ือมโยงและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

2. การบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน(Partnerships) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

3. การบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่าย(Networking) เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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โดยหลักสูตรภาษาจีนจะปรับระบบการบริหารงานด้านการเรียนการสอนท่ีเป็นลักษณะการผสมผสาน
และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ และทักษะท่ีมีความหลากหลาย มี
ความทันสมัย สามารถเช่ือมโยงและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ  
 
 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  
3. บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
          ซ่ึงหลักสูตรภาษาจีนได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ
มนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านภาษาจีน มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านจีนศึกษา ถึง
พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

2. หลักสูตรภาษาจีนเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 

3. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ออกไปให้บริการวิชาการ 
เพื่อน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคม  

4. หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  พร้อมกับ
สามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวจีนและชนชาติอื่นๆ 

5. หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  และสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ดังกล่าวโดยผ่านการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี 

6. หลักสูตรท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและไต้หวัน 
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13.     ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น 

รหัส         ชื่อวิชา                          หน่วยกิต     

  รายวิชาเฉพาะ                            

205200   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
             Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 
 208001   การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
 776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   3(3-0-6) 

   ASEAN Languages, Culture and Folklore 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 

  

รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 205111    การอ่านเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 

Basic Reading 
205121    การเขียนเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

 Basic Writing 
205122    การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 
205131     การฟังและการพูดเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 

 Basic Listening and Speaking 
205141     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
            English Grammar   
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
               English Conversation 
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กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
Japanese I  

      207102  ภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 
  Japanese II 
      207201  ภาษาญี่ปุ่น 3      3(2-2-5) 

          Japanese III  
      207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening I 
      207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น2     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening II 

                 207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening III 
 

กลุ่มภาษาไทย 
208111 การพูดในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 
               Public Speaking  
208112 การอ่านเชิงวิจารณ์     3(2-2-5) 
  Critical Reading   
208113 ศิลปะการเขียน      3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   
208114  การสรุปความ      3(2-2-5) 
               Summarization  
208121   วรรณกรรมเอกของไทย     3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Problems of Thai Language Usage 
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กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน     3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา     3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์     3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
209114   ระบบความหมาย     3(2-2-5) 
  Meaning System 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา    3(2-2-5) 
  Linguistics and Language Teaching 
209116 ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร    3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 

กลุ่มภาษาพม่า 
218101    ภาษาพม่า 1        3(2-2-5) 

 Myanmar I 
218102    ภาษาพม่า 2       3(2-2-5) 

 Myanmar II 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation I 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 

 Myanmar Reading I 
 218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
   Myanmar Writing I 
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กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 
   French I 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 
   French II 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 

French III 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4      3(2-2-5) 

French IV 
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 

    French Reading and Writing I 

กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                  3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language I 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2         3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language II 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1         3(2-2-5) 
   Intermediate Korean Language I 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1        3(2-2-5) 
   Korean Listening and Reading I 
221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2         3(2-2-5) 
    Intermediate Korean Language II 
221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 
    Korean Listening and Reading II 
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กลุ่มการท่องเที่ยว 

224111 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ   3(2-2-5) 
Tourism and Hospitality Industry 

      224121 ทรัพยากรการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
   Tourism Resources 

      224232 หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 
   Principles of Hotel Management 

      224251 การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
   Special Interest Tourism 

      224262 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน   3(2-2-5) 
   Introduction to Airline Business 

      224353 มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
   Cultural Heritage Specialist Guide 

 
กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
 Indonesian  I 

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2      3(2-2-5) 
 Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1    3(2-2-5) 
 Indonesian Listening and Speaking I 

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
 Indonesian Reading I 

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
 Indonesian Writing I 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย     3(2-2-5) 
 Language, Society and Culture of Indonesia 
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กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1      3(2-2-5) 
 Vietnamese I      

778202 เวียดนาม 2       3(2-2-5) 
  Vietnamese II 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 

กลุ่มภาษาเขมร 

780101   ภาษาเขมร 1  3(2-2-5) 
  Cambodian I 
780102   ภาษาเขมร 2   3(2-2-5) 
  Cambodian II 
780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Listening and Speaking 
780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Reading and Writing 
780311  การสนทนาภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Conversation 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Essay Writing 

 

 

 

 



 

16 
 

 กลุ่มภาษาลาว 

 782111   ภาษาลาวเบื้องต้น      3(2-2-5) 
        Introduction to Lao 
 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   Lao in Daily Life 
 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
   Lao Language and Culture 
 782114 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
   Lao for Communication and Culture 
 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5) 
   Lao for Specific Purposes 
 782116 ภาษาลาวขั้นสูง          3(2-2-5)  
   Advanced Lao 

 
กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
               Introduction to Philosophy 
784102  ปรัชญาตะวันออก     3(3-0-6) 
               Eastern Philosophy 
784103   ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
               Western Philosophy 
784104   การใช้เหตุผล      3(3-0-6) 
               Reasoning 
784105   ปรัชญากับศาสนา     3(3-0-6) 
               Philosophy and Religion 
784106   จริยศาสตร์      3(3-0-6) 
               Ethics 
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 กลุ่มภาษาสเปน 

      785101     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1       3(2-2-5) 
                 Elementary Spanish I 

      785102     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2         3(2-2-5) 
                 Elementary Spanish II 
                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1 หรือ 
                 ตามผลการพิจารณาของภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
                 (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the         
                 Department’s consideration on Spanish placement test results)     

     785201     ภาษาสเปนขั้นกลาง  1    3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish I   

                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2) 
                 (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2     3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish II 

                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
                 (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I)   

      785321     การสนทนาภาษาสเปน       3(2-2-5) 
                 Spanish Conversation 

      785303     การเขียนเรียงความภาษาสเปน      3(2-2-5) 
   Spanish Composition 
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13.2  กลุ่มวิชาโทในหลักสูตรภาษาจีน  

13.2.1กลุ่มวิชาโทในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 

     
        206214  ภาษาจีนพื้นฐาน 1     3(2-2-5) 
                 Basic Chinese I  
        206215  ภาษาจีนพื้นฐาน 2      3(2-2-5) 

Basic Chinese II 
        206315  ภาษาจีนพื้นฐาน 3      3(2-2-5) 

Basic Chinese III 
        206321  การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1                  3(2-2-5) 

                               Basic Chinese Listening and Speaking I 
                  206316   ภาษาจีนพื้นฐาน 4         3(2-2-5) 

Basic Chinese IV 
                  206322   การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2                   3(2-2-5) 

         Basic Chinese Listening and Speaking II 

13.3    การบริหารจัดการ 
 (1)  มอบหมายให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้ประสานงานกับคณะฯและอาจารย์ผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

(2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีเนื้อหาในบทเรียนตรงกับค าอธิบาย
รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.     ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1.1   ปรัชญา 
           นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนมีความเป็นเลิศด้านการใช้ภาษาและรอบรู้ด้านวัฒนธรรมจีน  

          1.2   ความส าคัญ 
    ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมในยุคปัจจุบัน และเป็นเครื่องมืออันส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจ มิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนไทยและผู้ใช้ภาษาจีน ท้ังในระดับประชาชนและระดับประเทศ  ดังนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสามารถสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ด้านภาษาจีน และมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง 

          1.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          (1)  มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีน  
  (2)  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน  

(3)  มีความสามารถในการน าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
อาชีพในอนาคตหรือการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น  

(4)  มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนพัฒนาหลักๆที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมี
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญ ดังนี้ 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณา
จากดัชนีตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน(KPI) 

ทบทวนผลการประเมินและวาง
แผนการปรับปรุงอย่างมีระบบและ
สม่ าเสมอ 

 1.รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

2.ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีตามความต้องการ
ของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ(Demand Base Competency) 

วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

1.ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิตในการใช้ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานกับ
นายจ้างหรือสถานประกอบการ  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

    1.1 ระบบ ทวิภาค  การจัดการแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2559 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการเรียน   

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

  ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 

    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป 
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
          ปัญหาของนิสิตแรกเข้า คือ ความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ท่ีค่อนข้างท้ิงระยะห่างกันมาก 
กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่ท่ีสอบเข้ามามีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน โดยท่ีบางรายสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 ผ่านแล้ว และก็ยังคงมีนิสิตท่ีไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาเรียนร่วมกัน ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนค่อนข้างยาก 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
สาขาวิชาจัดโครงการสอนภาษาจีนพื้นฐานแก่นิสิตท่ีไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ในช่วงก่อนหรือช่วงแรก

ของการเปิดภาคเรียน  
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
จ านวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาและท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี้  

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 60 120 180 240 300 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน(กรณีเหมาจ่ายเทอมละ 15,000 บาท)เป้าหมายการรับนิสิต ปีการศึกษาละ 60คน 

2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

  

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 

หมายเหตุ : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น 
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2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 607,500 1,012,500 1,417,500 1,822,500 1,620,000 

2. งบด าเนินการ 592,500 987,500 1,382,500 1,777,500 1,980,000 

   2.1 ค่าตอบแทน 32,500 307,500 502,500 687,500 880,000 

   2.2 ค่าใช้สอย 500,000 600,000 800,000 1,000,000 1,000,000 

   2.3 ค่าวัสดุ 50,000 70,000 80,000 90,000 90,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 3. งบเงินอุดหนุน 150,000 250,000 350,000 450,000 450,000 

   3.1 โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร/ 
พัฒนานิสิต 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

 4. งบลงทุน  ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

รวม 1,350,000 2,250,000 3,150,000 4,050,000 4,050,000 

        2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  15,486.75 บาทต่อคน โดยคิดจาก
รายจ่ายรวมทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 14,850,000  บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการับนิสิตท้ัง 5 ปี
การศึกษา เท่ากับ 960 คน จะได้เท่ากับ 15,486.75 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน ตามประกาศ“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2559” (ดูภาคผนวก ก) 

         2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
      เป็นไปตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559”         

(ดูภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 141  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 
ท่ี 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1.   
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า    
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   

  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า  
2.1  รายวิชาเฉพาะ 

2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

2.2  กลุ่มวิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ  
2.2.2  วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 
2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.2.4  สหกิจศึกษา/การฝีกงาน/การฝึกอบรมหรือ  
         ฝึกงานต่างประเทศ 

        2.3  กลุ่มวิชาโท                        ไม่น้อยกว่า 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

30   
30 
- 

 72  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
6   

30  
30 
1 

105 
9 
3 
6 
78 
57 
9 
6 
 
6 
18 
6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120  141  
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า      จ านวน   12  หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
    Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     จ านวน   6   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 
  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
                Ways of Living in the Digital Age 
  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
    Music Studies in Thai Culture 
  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 
            001229          รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตท่ีมีความหมาย               3(2-2-5) 
                                         Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
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                     001241          ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
                                        Western Music in Daily Life 
            001242          การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                                        Creative Thinking and Innovation  
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า        จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
            Philosophy  of  Life for Sufficient living     
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 
  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   
  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
    Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันส่ือ      3(2-2-5) 
    Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม              3(2-2-5) 
                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 
                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ               3 (2-2-5) 
                Entrepreneurship  
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4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า    จ านวน    6  หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001271  มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม      3(2-2-5) 
    Man and the Environment  
  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน    3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
    Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Drugs and Chemicals in Daily Life 
  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
            Food and Life Style 
            001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
    Energy and Technology around Us  
  001277  พฤติกรรมมนุษย ์      3(2-2-5) 
    Human Behavior 
  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
    Life and Health 
  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Science in Everyday Life 
 
     5.  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน   1   หน่วยกิต 
  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
    Sports and Exercises 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                        105 หน่วยกิต             
 2.1 วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                9  หน่วยกิต 

    2.1.1   วิชาเฉพาะบังคับ       จ านวน    3 หน่วยกิต 

 205200   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
             Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน     1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 
   

2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน    6  หน่วยกิต  

 208001   การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
Thai Language Writing for Communication 

 776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 
   ASEAN Languages, Culture and Folklore 

784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 

 
    2.2   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                  78  หน่วยกิต 

2.2.1  วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า               57  หน่วยกิต  

    206111       ภาษาจีน 1                                     3(2-2-5) 
Chinese I 

  206112          ภาษาจีน 2                                         3(2-2-5) 
Chinese II 

  206121          การฟัง-การพูดภาษาจีน 1                       3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking I 

  206122          การฟัง-การพูดภาษาจีน 2                       3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking II 

  206131         การอ่านภาษาจีน 1                              3(2-2-5) 
      Chinese Reading I 
  206211          ภาษาจีน 3                                        3(2-2-5) 

Chinese III 
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  206212          ภาษาจีน 4                                       3(2-2-5) 
Chinese IV 

  206213          ไวยากรณ์จีน 1                                  3(2-2-5) 
Chinese Grammar I 

  206221         การฟัง-การพูดภาษาจีน 3                       3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking III 

  206231         การอ่านภาษาจีน 2                             3(2-2-5) 
Chinese Reading II 

  206241         การเขียนภาษาจีน 1                            3(2-2-5) 
Chinese Writing I 

206301         ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน                3(2-2-5) 
Introduction to China 

206302          ประวัติศาสตร์จีน                               3(2-2-5) 
Chinese History 

206311         การแปลภาษาจีน 1                               3(2-2-5) 
Chinese Translation I 

  206351         ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน                3(2-2-5) 
Introduction to Chinese Literature 

206396       ระเบียบวิธีวิจัย                                    3(2–2-5) 
    Research Methodology 
 206401  จีนกับประชาคมโลก                               3(2-2-5) 

China and World Community  
206421        การฟัง-การพูดภาษาจีน 4                     3(2-2-5) 

     Chinese Listening and Speaking IV 
  206441        การเขียนภาษาจีน 2                              3(2-2-5) 

Chinese Writing II 
 
2.2.2  วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  206123   เพลงภาษาจีนและส่ือบันเทิง                    3(2-2-5) 
Chinese Songs and Media 

  206132      นิทานและเรื่องส้ันจีน                             3(2-2-5) 
Chinese Fairy Tales and Short Stories 

  206271  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาจีน   3(2-2-5) 
Chinese for Computer and Applications 

206272  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในส านักงาน   3(2-2-5) 
Chinese for Office and Workplace Communication 
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206303      วัฒนธรรมจีน                    3(2-2-5)   
      Chinese Culture 
  206304  ปรัชญาจีน                     3(2-2-5) 

Chinese Phylosophy 
  206305   จีนาภิวัฒน ์                               3(2-2-5) 

Sinization 
  206307      ศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน                   3(2-2-5) 

Feng Shui 
  206312  การแปลภาษาจีน 2                               3(2-2-5) 

Chinese Translation II 
  206313      ไวยากรณ์จีน 2                                     3(2-2-5) 

Chinese Grammar II       
  206314      การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน      3(2-2-5) 

Chinese Proficiency Test Training 
  206323   การน าเสนอผลงานวิชาการ    3(2-2-5) 
      Academic Presentation   

206332        สุภาษิตและส านวนจีน                               3(2-2-5) 
Chinese Proverbs and Idioms    

206334  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนและส่ือออนไลน์       3(2-2-5) 
Chinese Newspaper and Online Media Reading  

206342      การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                       3(2-2-5) 
  Chinese Business Writing 
206343      ภาษาจีนโบราณ                                    3(2-2-5) 

Classical Chinese  
206352      กวีนิพนธ์จีน      3(2-2-5) 

Chinese Poetry 
206354  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย   3(2-2-5) 

Chinese Modern and Temporary Literature 
206355  วรรณกรรมจีนออนไลน ์     3(2-2-5) 

Chinese Online Literatures 
206371      ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว    3(2-2-5) 

Chinese for Tourism  
206372  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

Teaching Chinese as a Foreign Language  
206373  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน ์    3(2-2-5) 

Chinese for E-Commerce 
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206374  ภาษาจีนเพื่อการบริการทางการแพทย์   3(2-2-5) 
Chinese for Medical Service  

206375  ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
Chinese for Creative Economy  

206376  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการการบิน   3(2-2-5) 
Chinese for Aviation Service 

206377  ภาษาจีนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(2-2-5) 
Chinese for Logistics and Supply Chain  

 
2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    จ านวน   6 หน่วยกิต   

206496  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                    6 หน่วยกิต 
Undergraduate Thesis 
 

2.2.4  สหกิจศึกษา/การฝีกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 

206497        สหกิจศึกษา                                                6 หน่วยกิต หรือ 
Co-operative Education 

           206498           การฝึกงาน               6 หน่วยกิต หรือ 
             Professional Training 

206499        การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ       6 หน่วยกิต หรือ 
International Academic or Professional Training 

 
2.3  กลุ่มวิชาโท            จ านวนไม่น้อยกว่า      18  หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หรือให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ 

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
     
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 205111       การอ่านเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
Basic Reading 

 205121       การเขียนเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
Basic Writing 

 205122       การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 
Paragraph Writing 

 205131       การฟังและการพูดเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
Basic Listening and Speaking 
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 205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
                       English Grammar   
 205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
                       English Conversation 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
Japanese I  

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
   Japanese II 

207201  ภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
Japanese III  

207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening I 

207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening II 

207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening III 

 
กลุ่มภาษาไทย 

 208111  การพูดในท่ีชุมชน      3(2-2-5)  
   Public Speaking 
 208112  การอ่านเชิงวิจารณ์      3(2-2-5) 
   Critical Reading   
 208113  ศิลปะการเขียน     3(2-2-5)  
   The Art of Creative Writing   
 208114   การสรุปความ     3(2-2-5) 

     Summarization  
 208121      วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5)  

     Masterpieces of Thai Literary Works 
 208252     ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
   Problems of Thai Language Usage 
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 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111      ภาษาศาสตร์พื้นฐาน    3(2-2-5) 

        Foundations of Linguistics 
209112     เสียงและระบบเสียงในภาษา    3(2-2-5) 

        Sound and Sound System 
209113      ค าและระบบไวยากรณ์    3(2-2-5) 

        Word and Grammatical System 
209114     ระบบความหมาย    3(2-2-5) 

        Meaning System 
209115      ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา   3(2-2-5) 

        Linguistics and Language Teaching 
209116      ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร   3(2-2-5) 

        Linguistics and Communication 
 
 กลุ่มภาษาพม่า 

218101    ภาษาพม่า 1       3(2-2-5) 
             Myanmar I 

218102    ภาษาพม่า 2      3(2-2-5) 
              Myanmar II 

218131    การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
       Myanmar Conversation I 

218141    การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
              Myanmar Reading I 

218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
              Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
 218251     การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
        Myanmar Writing I 
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 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

    French I 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(2-2-5) 

    French II 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3     3(2-2-5) 

    French III 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4     3(2-2-5) 

    French IV 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

    French Listening and Speaking I 
  219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 
    French Reading and Writing I 
  
 กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                 3(2-2-5) 
     Beginning Korean Language I 

221282   ภาษาเกาหลีระดับต้น 2        3(2-2-5) 
     Beginning Korean Language II 

221381   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1        3(2-2-5) 
     Intermediate Korean Language I 

221331   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5) 
     Korean Listening and Reading I 

221382    ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2        3(2-2-5) 
      Intermediate Korean Language II 

221332    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 
      Korean Listening and Reading II 
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   กลุ่มการท่องเที่ยว 

      224111 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ   3(2-2-5) 
Tourism and Hospitality Industry 

      224121 ทรัพยากรการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
      224232 หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
      224251 การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
      224262 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน   3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
      224353 มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 

 
 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
  Indonesian  I 

229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2      3(2-2-5) 
  Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1    3(2-2-5) 
  Indonesian Listening and Speaking I 

 229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
  Indonesian Reading I 

 229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
    Indonesian Writing I 
  229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซยี     3(2-2-5) 

  Language, Society and Culture of Indonesia 
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                    กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1    3(2-2-5) 
Vietnamese I      

778202   ภาษาเวียดนาม 2     3(2-2-5) 
    Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 
    Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
    Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
    Vietnamese Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเท่ียว  3(2-2-5) 
    Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 
 

กลุ่มภาษาเขมร 

 780101           ภาษาเขมร 1  3(2-2-5) 
           Cambodian I 
 780102           ภาษาเขมร 2  3(2-2-5) 
           Cambodian II 
 780211           การฟัง-การพูดภาษาเขมร  3(2-2-5) 

            Cambodian Listening and Speaking 
 780221           การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร  3(2-2-5) 

          Cambodian Reading and Writing 
 780311           การสนทนาภาษาเขมร  3(2-2-5) 

                        Cambodian Conversation 
 780321           การเขียนความเรียงภาษาเขมร                      3(2-2-5) 

                        Cambodian Essay Writing 
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                กลุ่มภาษาลาว 

782111   ภาษาลาวเบื้องต้น      3(2-2-5) 
      Introduction to Lao 

782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 Lao in Daily Life 

782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 

782114 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 
782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5) 

 Lao for Specific Purposes 
782116 ภาษาลาวขั้นสูง          3(2-2-5)  

 Advanced Lao 
  
               กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
                       Introduction to Philosophy 

784102  ปรัชญาตะวันออก     3(3-0-6) 
                        Eastern Philosophy 

784103   ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
                      Western Philosophy 

784104   การใช้เหตุผล      3(3-0-6) 
                        Reasoning 

784105   ปรัชญากับศาสนา     3(3-0-6) 
                      Philosophy and Religion 

784106   จริยศาสตร์      3(3-0-6) 
                      Ethics 
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 กลุ่มภาษาสเปน 

      785101     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1       3(2-2-5) 
                 Elementary Spanish I 

      785102     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2         3(2-2-5) 
                 Elementary Spanish II 
                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1 หรือ 
                 ตามผลการพิจารณาของภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
                 (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the         
                 Department’s consideration on Spanish placement test results)     

     785201     ภาษาสเปนขั้นกลาง  1    3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish I   

                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2) 
                 (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2     3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish II 

                 (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
                 (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I)   

      785321     การสนทนาภาษาสเปน       3(2-2-5) 
                 Spanish Conversation 

      785303     การเขียนเรียงความภาษาสเปน      3(2-2-5) 
   Spanish Composition 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ท่ีไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 นิสิตของหลักสูตรอื่นท่ีประสงค์จะเลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกเรียนได้ใน        
2 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

206214   ภาษาจีนพื้นฐาน 1     3(2-2-5) 
                    Basic Chinese I  

206215   ภาษาจีนพื้นฐาน 2      3(2-2-5) 
   Basic Chinese II 
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ความหมายของเลขรหัส 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
      ตัวเลขประจ าสาขาวิชา  

205   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
206    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 
207   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
208    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 
218    หมายถึง  สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาษาพม่า 
219    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
221    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
224    หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
229    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 
776   หมายถึง  สาขาวิชาคติชนวิทยา 
778   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
780    หมายถึง  สาขาวิชาภาษาเขมร 
782  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาลาว 
784  หมายถึง  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

  785  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาสเปน 
 

2.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 

     เลขหลักร้อย  หมายถึง  ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
     เลขหลักสิบ  หมายถึง    หมวดวิชา 

เลข  0  หมายถึง    การศึกษาเรื่องท่ัวไป 
เลข  1  หมายถึง   ทักษะท่ัวไป 
เลข  2  หมายถึง    การฟังและการพูด 
เลข  3  หมายถึง    การอ่าน 
เลข  4   หมายถึง    การเขียน 
เลข  5  หมายถึง    วรรณคดี 
เลข  7   หมายถึง   ธุรกิจและอาชีพ 
เลข  9  หมายถึง    สหกิจศึกษา/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี/การฝึกอบรม 

                                                       หรือฝึกงานในต่างประเทศ 
                  เลขหลักหน่วย หมายถึง  ล าดับรายวิชา 

3. ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-2-5) 
  เลขตัวที่  1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวที่  2 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
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เลขตัวที่  3 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่  4 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.4  แผนการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ก าหนดให้นิสิตศึกษารายวิชาต่างๆ ในแต่ละ
ภาคปีการศึกษา ดังต่อไปนี้  

ชั้นปีที่ 1 
         ภาคการศึกษาต้น 

            001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    3(2-2-5)  
                               Fundamental English   
            001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          3(2-2-5)            
            001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)                                
            206111   ภาษาจีน 1                                                   3(2-2-5) 
                           Chinese I 
            206121   การฟัง-การพูดภาษาจีน 1                                3(2-2-5) 
                               Chinese Listening and Speaking I 

206131   การอ่านภาษาจีน 1                                        3(2-2-5) 
                Chinese Reading I 

                               รวม                                                 18  หน่วยกิต 
 

    ชั้นปีที่ 1 
  ภาคการศึกษาปลาย 

001201   ทักษะภาษาไทย                                            3(2-2-5) 
                Thai Language Skills  
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                                      3(2-2-5)  
                Developmental English   
001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(2-2-5)            
001281   กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
    Sports and Exercises (Non- Credit) 
206112   ภาษาจีน 2                                                   3(2-2-5) 
               Chinese II 
206122   การฟัง-การพูดภาษาจีน 2                              3(2-2-5) 
                    Chinese Listening and Speaking II 
206xxx  วิชาเอกเลือก                                                3(x-x-x) 

                Elective Major 
             รวม                                                18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)  
xxxxxx   วิชาเฉพาะ(เลือก)      3(x-x-x)   
206211   ภาษาจีน 3                                                   3(2-2-5) 

                              Chinese III 
206213   ไวยากรณ์จีน 1                                              3(2-2-5) 

                              Chinese Grammar I 
    206221   การฟัง-การพูดภาษาจีน 3                              3(2-2-5) 
                              Chinese Listening and Speaking III 

xxxxxx    วิชาโท                                                   3(x-x-x) 
                Minor Course  
   รวม                                                  21 หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                   3(2-2-5) 
               English for Academic Purposes 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3(2-2-5)  
       xxxxxx   วิชาเฉพาะ(เลือก)      3(x-x-x)   

         205200   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
                Communicative English for Specific Purposes 

206212  ภาษาจีน 4                                                3(2-2-5) 
                        Chinese IV 
         206231   การอ่านภาษาจีน 2                                 3(2-2-5) 
               Chinese Reading II  

       206241   การเขียนภาษาจีน 1                                     3(2-2-5) 
               Chinese Writing I 

         xxxxxx    วิชาโท                                                        3(x-x-x) 
                Minor Course  

                      รวม                                                22 หน่วยกิต 
 
 



 

41 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

  
  205201   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

          Communicative English for Academic Analysis 
 206311   การแปลภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

          Chinese Translation I 
206301   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน                               3(2-2-5) 

           Introduction to China 
206302   ประวัติศาสตร์จีน                                           3(2-2-5) 

                Chinese History  
 xxxxxx    วิชาโท                                                             3(x-x-x) 

           Minor Course  
xxxxxx    วิชาโท                                                            3(x-x-x) 

           Minor Course  
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี                                                    3(x-x-x) 

           Free Elective                              
                      รวม                                                             19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

  
  205202   การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 
           Communicative English for Research Presentation 
 206351   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน                      3(2-2-5) 

                             Introduction to Chinese Literature  
  206xxx   วิชาเอกเลือก                                      3(2-2-5) 
              Elective Major 

206xxx   วิชาเอกเลือก                                   3(2-2-5) 
             Elective Major 

xxxxxx   วิชาโท                                          3(2-2-5) 
             Minor Course  
  xxxxxx   วิชาโท                                       3(2-2-5) 
             Minor Course  
  xxxxxx   วิชาเลือกเสรี                                     3(2-2-5) 
             Free Elective  
  206396  ระเบียบวิธีวิจัย                           3(2-2-5) 
             Research Methodology 
                               รวม                                         22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
   206441        การเขียนภาษาจีน 2                    3(2-2-5) 
     Chinese Writing II 

206421        การฟัง-การพูดภาษาจีน 4                       3(2-2-5) 
     Chinese Listening and Speaking IV 

206401  จีนกับประชาคมโลก                              3(2-2-5) 
China and World Community 

206496   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี                   6 หน่วยกิต 
                 Undergraduate Thesis 
               รวม                                                  15  หน่วยกิต 
 

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
206497   สหกิจศึกษา                                             6 หน่วยกิต  

                  Co-operative Education 
    หรือ 
         206498   การฝึกงาน              6 หน่วยกิต 
                    Professional Training 

หรือ 
206499   การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ           6 หน่วยกิต 

    International Academic or Professional Training 
                                รวม                                           6  หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

001201  ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
  Thai Language Skills 
   ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการส่ือสาร  

เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ท้ังประเภทส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมท้ังฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณค่า
เชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  สังคมโลกในบริบทต่างๆ 
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการเขียนเป็นส าคัญ   

  The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning 
making tool. Learning about various kinds of modern media, including newspapers and 
electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values, especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills, 
especially reading and writing. 

 
001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 

  Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพื้นฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพื่อการส่ือสารในบริบท

ต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
  Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 

communication in various contexts in preparation for a global society. 
 

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
            Developmental English 

  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21  และ
การพัฒนาในด้านการฟงั  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพื่อให้เข้าใจและสามารถส่ือสารข้อมูลท่ีแท้จริง
ของโลกท่ีใช้ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องท่ีแตกต่างกัน 

  Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and develop in 
the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
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001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
  English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้าเชิง

วิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
  The development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 

and researching in preparation for a global society. 
 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
  Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ  การจัดการความรู้ การ
เลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี และมีนิสัยใน
การใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 

  The meaning and importance of information; types of information sources; access to 
different sources of information; application of information technology and communication; 
media and information literacy; knowledge management; selection, synthesis, and 
presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence; patience; honesty; and gratitude to the country. 

 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 

  Language, Society and Culture  
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาโลก

ทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนผ่านภาษา  ท้ังภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในความหมายใหม่ท่ีก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปล่ียนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 

  The relationship between language and society as well as language and culture in 
terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal 
and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of 
language, and usages in borderless world.  
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001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
             Arts in Daily Life 

  พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบ้ืองต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะส่ือสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได้  

 Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic 
experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

  Life Privacy 
  ปรัชญาและความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้านความเป็น

ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านท่ีอยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

  Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy 
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of 
privacy, privacy in daily life. 

 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

  Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ส่ือ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ส่ือสารประเภท

ต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการส่ือสาร 

   Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227   ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 
   Music Studies in Thai Culture 
   ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิตรวมท้ังบทบาทหน้าท่ี คุณค่า ด้าน

สุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
   Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture, Including 

their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai culture. 
 

001228   ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
   Happiness with Hobbies 
   แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง

สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
   Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 

Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 

001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 
   Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

         สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง 
การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น การค านึงถึงบริบทด้านสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

   Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling Emotions; 
empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental context; 
living and working constructively with others. 

 
001231   ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)        
              Philosophy of Life for Sufficient living 

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี
ช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

    Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy 
for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all 
aspects of life and profession, develop one’s quality of life to benefit society. 
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001232  กฎหมายพื้นฐานเพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Fundamental Laws for Quality of Life  
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช้ส่ือ

ในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดล้อมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  

  The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, 
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments in the 21st century. 

 
001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ต้ังแต่

ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

   Relations between Thailand and the world community under changes over time 
form the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 

 
001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

  Civilization and Local Wisdom 
  อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเช่ือ ภูมิปัญญา-ท้องถิ่น  

และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
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001235   การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
   Politics, Economy and Society 
   ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  

การเมืองพื้นฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศไทย  
ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพื้นฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  
ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตาม
กระแสโลกแห่งการเปล่ียนแปลงท้ังการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 

   Meaning and relationship of politics, economy and society; development of 
international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 
developing countries; Thai politics; World-economic systems; influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of the economy and society of 
Thailand; man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 
characteristics; uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to 
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy, and society; and relationships 
of the world and Thai systems. 

 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 

  Living Management  
  ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ียั่งยืนใน

ชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้
ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human nature 
as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking 
skills, and being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically 
along the dynamics of the 21th century, which is essential to the members of the ASEAN 
community as well as the world community. 
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001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ

เปล่ียนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

  Media Literacy 
  กระบวนการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของส่ือ ทฤษฎีส่ือศึกษา 

ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของส่ือร่วมสมัย และส่ือดิจิทัล 
รวมทั้งวิเคราะห์สารท่ีมาพร้อมกับส่ือแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 

  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. Understanding 
of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, attributes and 
influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on every current 
platform. 

 
001239  ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 

  Leadership and Compassion 
  ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  การ

เป็นพลโลก  พลเมืองท่ีดี  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะท่ีสามารถเป็นแนวทางในการท า
จริงของผู้เรียน 

  The importance of a leader, leadership in the 21st century, learning and living with 
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities. 
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001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Western Music in Daily Life 
  สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบท

เพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และช่ืนชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวนัตกใน
ชีวิตประจ าวัน  

  Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. Style of 
music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western 
music in daily life. 

 
001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 

  Creative Thinking and Innovation 
  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วธิีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและ

การเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล การด าเนิน
ผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน 
พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง 

  Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments, and managing conflicts.   

 
001251  พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม    3(2-2-5) 

  Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 

ส่ิงแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปล่ียนทัศนคติของ
กลุ่ม การส่ือสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 

  Various behaviors regarding group behavior, development of group characterization, 
group environments, interpersonal relations versus group involvement, group persuasion, 
change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline to create 
team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice of teamwork. 
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001252  นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
  Naresuan  Studies 
  พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการ

แผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยท่ี   พึง
ประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 

   Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the 
kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, 
loyalty, and tolerance in the face of problems. 

 
001253  การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 

  Entrepreneurship  
  การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ การ

ประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ท่ีเป็นไปได้และการประเมิน
ความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์ส่ิงกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้ความ
กดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนท่ีเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมอง
เชิงทฤษฎีท้ังด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเช่ือมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการ
ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    

  The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 

 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 

  Man and the Environment 
  ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระบบ

นิเวศบริการ  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ขอบเขตการรองรับ
มลภาวะของโลก  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จริยธรรมส่ิงแวดล้อมและการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem, human structure and 
system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, 
sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation. 

 



 

53 
 

001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน

อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเส่ียงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีส่ือผสม การเผยแพร่ส่ือทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

  Evolution of computer technology from past to present and a possible future, 
computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development, and the influence of technology on man and 
society. 

 
001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

   Mathematics and Statistics in Everyday life  
   ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัดต่างๆ 

การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจ
ข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และการ
ตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต้น 

   Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, including 
measurement in different types of unit systems, surface area and volume of geometric 
shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 

 
001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life  
  ความรู้เบ้ืองต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอางและยา

จากสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิต ประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

  Basic knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
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001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
  Food and Life Style  
  บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, 
food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation. 

 
001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 

  Energy and Technology around Us  
  ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ท่ีมาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน 

เช้ือเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงด้านพลังงาน 

  Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources and 
knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; relationship between 
technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and 
technology; participation in energy conservation; efficient energy use, and proactive approach 
to energy issuers. 

 
001277  พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 

  Human Behavior 
  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทางชีวภาพ

ของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสติ  การ
รับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  Knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological basis and 
mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligent and others 
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications 
in daily life. 
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001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
  Life and Health  
  ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, including 

the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the 
quality of life for oneself and other. 

 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 

  Science in Everyday Life 
  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เคมี พลังงานและ
ไฟฟ้า การส่ือสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   The role of science and technology with concentration on both biological and 
physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology. 

 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 

  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 
  Playing sort, exercises for improvement of the physical fitness, and physical fitness 

test. 
 

205111  การอ่านเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
  Basic Reading     
  กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูลจ าเพาะ การอ่าน

เร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพื่อการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และข้อความสนับสนุน การเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หลักการอ้างอิง การอนุมาน 
น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 

  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; finding topics, 
main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings from contexts i.e. 
referring, inferring, tones, and purposes. 
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205121  การเขียนเบื้องต้น      3(2-2-5)  
   Basic Writing    

  การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และประโยคผสม  
ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การแบ่งประโยค 

  Writing different types of sentences including simple, compound, complex and 
compound-complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 
punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 
 
205122  การเขียนย่อหนา้      3(2-2-5) 

  Paragraph Writing    
  การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพื่อส่ือความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยคใจความหลักและ

ประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเช่ือมโยงความคิดท่ีเหมาะสม 
  Writing different types of paragraphs for meaningful and effective communication; 

writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse connectors.  
 

205131  การฟังและการพูดเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Basic Listening and Speaking    
  ทักษะการพูดและการฟังเพื่อการส่ือสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง การใช้ภาษา

ท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในช้ันเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
  Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 

pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations, 
classroom presentations, including cultural diversity awareness. 
 
205141   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

   English Grammar 
   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่างๆ  
   English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in different 

contexts. 
 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
    Communicative English for Specific Purposes 
   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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   English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, vocabulary, 
expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 
   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 

  English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, interpreting, 
and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational fields. 
 
205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         1(0-2-1) 
    Communicative English for Research Presentation 
    การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    Oral presentations on academic research related to students’ educational fields 
with effective delivery in English. 
 
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

  English Conversation  
  บทสนทนาท่ีซับซ้อนและเป็นทางการมากข้ึน ในสถานะการณ์ท่ีหลากหลาย และวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
  Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity awareness. 

 
206111  ภาษาจีน 1       3(2-2-5)  
   Chinese I 
    การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลางโดย
ใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน(PINYIN) เรียนรู้ค าศัพท์พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับส่ิงใกล้ตัวและค าศัพท์ประมาณ 400 
ค าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การสนทนาด้วยไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมจีนเบ้ืองต้น  

  Practice listening, speaking, reading, writing and pronunciation in Mandarin Chinese 
Language using the Mandarin Chinese phonetic system(PINYIN system). Gain knowledge of 
400  Chinese words and vocaburaly for everyday conversations and usage. Practice basic 
conversations using  simple Chinese grammar with references to Chinese culture. 
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206112  ภาษาจีน 2       3(2-2-5)  
   Chinese II 
   ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และ
ระดับประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ คือประโยคท่ีใช้กริยา
ช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลีและ
โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่างๆ 
   learn 400 words and expressions for everyday conversations and daily usage; 
practice pronouncing multi-syllable words, phrases and sentences; learn basic grammar to 
form different types of sentences such as sentences with verbal phrases, sentences with 
adjectival phrases, sentences with noun phrases as well as study the structure of 
interrogative sentences. (Continued from Chinese I) 
 
206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
   Chinese Listening and Speaking I 
   ฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ โดยเน้นท่ีการออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง และ
สามารถพูดโต้ตอบได้  
   Practice listening and speaking and carrying out basic conversations in Mandarin in 
everyday life with an emphasis on clear and accurate pronunciation and fluency. 
 
206122  การฟัง-การพูดภาษาจีน 2     3(2-2-5)  
   Chinese Listening and Speaking II 
   ฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการใช้
ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  Practice advanced and intermediate level listening and speaking through dialogues 
for everyday usage with an emphasis on efficiency and appropriate usage of Chinese 
language in various situations.   
 
206123  เพลงภาษาจีนและสื่อบันเทิง     3(2-2-5) 
   Chinese Songs and Media 
    ศัพท์และความหมายของเพลง ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี จากบท
เพลงจีนท่ีมีช่ือเสียงของจีนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
    Learning about Chinese culture, society and traditions through the study of famous 
Chinese songs and their meanings from the present to the past.  
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206131  การอ่านภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
   Chinese Reading I 
   ทักษะทางด้านการอ่าน กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านความเรียง และเรื่องราวในสถานการณ์ ชีวิตความเป็นอยู่  
สังคมและวัฒนธรรม ของจีนในยุคปัจจุบัน และเรื่องราวอื่น ๆ  
   Reading skills; reading strategies, practicing reading prose and texts of various 
situations about daily life, society, and culture in temporary China and about other issues. 
 
206132  นิทานและเร่ืองสั้นจีน      3(2-2-5) 

   Chinese Fairy Tales and Short Stories     
     ภาษาจีนจากนิทาน รวมไปถึงนิยายส้ัน หรือเรื่องส้ันท่ีมีช่ือเสียงของจีน  
     Learn Chinese via Chinese fairy tales, short fiction or famous Chinese short stories. 

   
206211  ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 
            Chinese III 

  ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่างๆ เพิ่มอีกประมาณ 600 ค า เรียนรู้การใช้ค าบอก
จ านวนหรือลักษณะนาม ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เช่ือมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง  
การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เด่ียวและสองพยางค์ หน่วยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค า
ไวยากรณ์ท่ีแสดงการเน้นประสบการณ์   

  Study 600 words including both colloquial and academic vocabulary and learn the 
usages of words for measuments. Study degrees of complement, directional complements, 
the structural particles, the reduplication of monosyllabic and dissyllabic adjectives and the 
structure of aspect particles.  
 
206212  ภาษาจีน 4       3(2-2-5) 

  Chinese IV 
  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 600 ค า ฝึกการใช้ค าเปรียบเทียบ 

ประธานถูกกระท า 
   Enhance learners’ vocabulary and grammatical skills with regards to comparative 
words and passive voice. (A total number of 600 words or more are included).  
 
206213  ไวยากรณ์จีน 1       3(2-2-5) 
   Chinese Grammar I 
    การวิเคราะห์ชนิด ความหมาย หน้าท่ีของค าและวลีต่างๆ 
    Analyze parts of speech, meaning, function of words and phrases in Mandarin, 
including the analysis of Chinese sentence structures. 
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206214  ภาษาจีนพื้นฐาน 1                 3(2-2-5) 
   Basic Chinese I 
    ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้
ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ PINYIN) ศัพท์พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับส่ิงใกล้ตัว
และค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า  
    Four basic skills of Mandarin Chinese, including speaking, listening, writing and 
reading; Mandarin Chinese pronunciation according to the Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ 
PINYIN) system; 300 everyday-life words. 
 
206215  ภาษาจีนพื้นฐาน 2               3(2-2-5) 
            Basic Chinese II 
    ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับ
ประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ คือประโยคท่ีใช้
กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 
โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่างๆ    
    400 everyday-life words and expressions; practice pronouncing multi-syllable words, 
phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various structures, 
including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 
practicing. 
 
206221  การฟัง-การพูดภาษาจีน 3     3(2-2-5)  
   Chinese Listening and Speaking III 
   ทักษะการฟังและการพูด  เล่าเรื่องจากประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นมา การฟังและพูดสรุป จาก
แหล่งข่าว รายงานทางราชการ บทสนทนาจากภาพยนตร์และส่ือออนไลน์ 
   Practice listening and speaking skills in order for the  students to be able to tell 
stories from their past experiences and practice listening via short passages, news, official 
reports, and dialogues from movies and online media. 
      
206231  การอ่านภาษาจีน 2      3(2-2-5)  
   Chinese Reading II 
   การฝึกทักษะด้านการอ่านความเรียง เทคนิคการอ่านบทความเฉพาะด้านและประเด็นพิเศษท่ี
น่าสนใจ   
   Practice the skill of reading and its techniques using specific texts or special issues.  
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206241  การเขียนภาษาจีน 1      3(2-2-5) 
   Chinese Writing I 
   การฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน โดยเขียนความเรียงขนาดส้ันแบบง่ายๆ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การเล่าเรื่อง การพรรณนาและการอธิบาย การจดบันทึกและการเขียนจดหมายทางการ  
   Practice the skill of writing in Chinese and its techniques through writing short essays 
of various forms, including stories, descriptions, and explanatory passages, as well as writing 
notes and formal letters. 
 
206271  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาจีน                   3(2-2-5) 
   Chinese for Computer and Applications 
   ภาษาจีนส าหรับคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีนในการจัดการสารสนเทศในส านักงาน 
ระบบจ านวน และการติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   Practice Chinese for computer applications, Chinese for managing information in 
office, number systems and communication and retrieval of information over the Internet. 

   
206272  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในส านักงาน    3(2-2-5) 
   Chinese for Office and Workplace Communication 
    ศัพท์และประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับการต้อนรับลูกค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ งานท่ีปฏิบัติ
และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน การนัดหมาย การพูดโต้ตอบ การฝากและการรับข้อความทางโทรศัพท์ การ
เขียนประกาศ  การประกาศเสียงตามสายในหน่วยงานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลส้ันๆ ท่ีใช้ในงานธุรกิจ  
  Chinese for customer service and providing information on products, goods, 
services. Making appointments, Chinese telephone etiquette, writing voice announcements 
and memos used in various departments and brief recordings used in business. 
  
206301  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน    3(2-2-5) 
    Introduction to China 
   ความรู้เบ้ืองต้นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประชากร และภูมิศาสตร์ของประเทศจีน 
   Introduction to socio-economic, political, demographic and geographical aspects of 
China. 
 
206302  ประวัติศาสตร์จีน      3(2-2-5)  
   Chinese History  
   เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจีน ต้ังแต่
สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง 
   Important historical events of Chinese politics, government, economy, and society 
from the ancient period to the Qing Dynasty. 
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206303  วัฒนธรรมจีน       3(2-2-5)  
   Chinese Culture 
   คติธรรม ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ของจีนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   Chinese moral sayings, beliefs, culture, traditions, and festivals from the past to the 
present. 
 
206304  ปรัชญาจีน       3(2-2-5)  
   Chinese Philosophy  
    แนวคิดและปรัชญาจีนจากนักปราชญ์จีนท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขงจ่ือ เหลาจ่ือ จวงจ่ือ เมิ่งจือ โม่จ่ือ        
สวินจ่ือและคนอื่นๆ  
    Learning Chinese concepts and philosophies of famous Chinese philosophers such 
as Kongzi, Laozi, Zhuangzi, Mengzi, Mozi,  Xunzi and others. 
 
206305  จีนาภิวัฒน ์       3(2-2-5)  
   Sinization 
    กระแสด้านต่างๆหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจีนท่ีมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อโลกในยุคปัจจุบัน
โดยตรงไม่ว่าจะเป็น การค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และอื่น ๆ 
    Current issues related to China that have an immediate impact on the world, 
whether it is trade, economy, culture society or others. 
 
206307  ศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน        3(2-2-5)  
   Feng Shui  
    ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม การอยู่อาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในคติความเช่ือของ
ชาวจีน ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับด้านสถาปัตยกรรมยุคใหม่และฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน 
   Studying the ancient Chinese Philosophy: Feng Shui, based on the environmental 
science of living in harmony with the environment. Studying Feng Shui and Modern 
Architecture, and Feng Shui in everyday life. 
  
206311  การแปลภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
   Chinese Translation I 
   หลักพื้นฐานการแปล  ฝึกแปลประโยคและข้อเขียนขนาดส้ันจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
   Basic principles of translation; practicing sentence and short passage translations 
from Chinese to Thai or Thai to Chinese. 
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206312  การแปลภาษาจีน 2      3(2-2-5)  
   Chinese Translation II 
   หลักการแปลขั้นสูง ฝึกแปลประโยคและข้อเขียนท่ีซับซ้อนและเฉพาะทางจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
หรือภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
   Advanced principles of translation; practicing complicated and speicific sentence 
and short passage translations from Chinese to Thai or Thai to Chinese. 
 
206313  ไวยากรณ์จีน 2        3(2-2-5)  
   Chinese Grammar II   
   การวิเคราะห์โครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างและความหมายของกลุ่มประโยค และไวยากรณ์
ขั้นสูง 
    Analyzing sentence structures, the relationship between structures and meanings of 
sentences with close references to advanced Chinese grammar structures. 
 
206314  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน           3(2-2-5) 
   Chinese Proficiency Test Training 
    ศัพท์ วลี และ เทคนิคการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) หรือการสอบวัดระดับความรู้อย่างอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน โดยเน้นฝึกฝนด้านทักษะการฟัง การอ่านและไวยากรณ์จีน 
    Training and preparing students in relation to their Chinese listening, reading and 
grammar skills for Chinese proficiency tests such as Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) or other 
similar Chinese Proficiency tests.  
 
206315  ภาษาจีนพื้นฐาน 3               3(2-2-5) 
   Basic Chinese III 
    ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า ส่วนขยายภาค
แสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เช่ือมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เด่ียวและสอง
พยางค์ หน่วยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงการเน้นประสบการณ์ 
การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคท่ีภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆท่ีส าคัญรวมท้ัง
ค าเช่ือมของประโยคซับซ้อน 
    500 everyday-life words and technical terms; the complement of degree and 
directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic and 
dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles emphasizing 
on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with verbal 
constructions in series indicating the means or purpose of an action; several prepositions and 
conjunctions use in complex sentences. 
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206316  ภาษาจีนพื้นฐาน 4            3(2-2-5) 
    Basic Chinese IV 
    ค าศัพท์ ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ การ
ซ้ าค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณะนาม ค าบุพบทอื่น ๆ 
     More complex grammar and vocabulary with at least 800 new words and 
expressions; the grammatical structures; the reduplication of numeral-measure words and 
other adverbs. 

 
206321  การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1          3(2-2-5)  
   Basic Chinese Listening and Speaking I 
   ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นท่ีการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง และสามารถ
พูดโต้ตอบได้ 
   Practice listening and speaking for daily life communication with an emphasis on 
clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
 
206322   การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2                 3(2-2-5)   
             Basic Chinese Listening and Speaking II 
     ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการใช้
ถ้อยค าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
     Practice listening and speaking for daily life communication at the intermediate and 
advanced levels with an emphasis on the use of proper and appropriate language for various 
situations. 
 
206323  การน าเสนอผลงานวิชาการ     3(2-2-5) 
   Academic Presentation   
    การน าเสนอผลงานวิชาการด้านภาษาจีน การจ าแนกผลงาน รูปแบบและการเขียนผลงาน รายงาน
วิชาการ บทความวิชาการหรือบทความวิจัย การน าเสนอผลงานผ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าแผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น 
   Present and classifieds Chinese academic works,  reports, article and abstract’s form 
and writing, present via exhibitions and posters, etc. 
 
206332   สุภาษิตและส านวนจีน                                          3(2-2-5) 
     Chinese Proverbs and Idioms  
    ศึกษาความหมายและท่ีมาของส านวนสุภาษิต ส านวนการใช้ในการสนทนา โดยเน้นส านวนท่ี
สามารถใช้ได้กับวิถีชีวิตไทยและเปรียบเทียบกับส านวนไทย 
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    Study the meaning and history of Chinese proverbs and idioms and colloquial 
conversations with a focus on the phrases that can be applied to the Thai way of life and 
compared to Thai proverbs and idioms. 
 
206334  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนและสือ่ออนไลน์      3(2-2-5) 
   Chinese Newspaper and Online Media Reading 
    ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในหนังสือพิมพ์ ฝึกอ่านและตีความข่าว บทความท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และ
หนังสือพิมพ์หรือส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ 
    Chinese words and expressions used in newspapers and practicing reading and 
interpreting news and articles published in newspapers and online newspapers or online 
media. 
 
206342  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3(2-2-5)  
   Chinese Business Writing 
   การเขียนเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว จดหมายแนะน าตนเอง 
จดหมายส่ังซื้อสินค้า และจดหมายแนะน าสินค้า จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาความ
ร่วมมือทางการค้า 
   Chinese business writing which includes writing cover letters and forms, resume, 
curriculum vitae, merchandise ordering forms(Mail order letters), and merchandise 
introducing forms(product introductory letters). 
 
206343  ภาษาจีนโบราณ      3(2-2-5)  
   Classical Chinese 
   การอ่านภาษาจีนโบราณจากบทคัดเลือกเกี่ยวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษิตจีนยุคสมัยต่างๆ 
   Reading classical Chinese from a selection of reading material on moral sayings, the 
Chinese philosophy of life, and Chinese proverbs. 
 
206351  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน    3(2-2-5)  
   Introduction to Chinese Literature 

  ลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีและรูปแบบการประพันธ์ต่างๆ ท่ีส าคัญของวรรณคดีจีนต้ังแต่สมัยโบราณ
จนถึงสมัยปัจจุบันอย่างสังเขป 
   General characteristics and important composition patterns of Chinese literature in 
brief from the ancient periods to the present time. 
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206352   กวีนิพนธ์จีน        3(2-2-5) 
     Chinese Poetry  
     การศึกษากวีนิพนธ์จีนท่ีส าคัญและมีช่ือเสียงในรูปแบบกลอน โคลง กาพย์ต่างๆ ต้ังแต่สมัยโบราณ
จนถึงสมัยใหม่ สาระของบทกวีในสมัยต่างๆ 
     Studying prominent Chinese poetry of varying styles from classical to modern 
periods. 
 
206354   วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย    3(2-2-5) 

   Chinese Modern and Temporary Literature 
    การศึกษาผลงานวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยท่ีมีช่ือต้ังแต่ปี ค.ศ.1919 ยุค “ขบวนการ 4 
พฤษภา” จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป  
    Learning Chinese modern and temporary literary works briefly from the May 4th 
Movement, 1919 up to the present. 
 
206355  วรรณกรรมจีนออนไลน ์     3(2-2-5) 

  Chinese Online Literatures 
   การศึกษาผลงานวรรณกรรมจีนท่ีมีช่ือเสียงประเภทต่างๆ ในส่ือออนไลน ์พร้อมท้ังเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนจากผลงานวรรณกรรมดังกล่าว  
   Studying a selection of famous Chinese literature published in online media, in 
order to learn Chinese history and culture. 
 
206371  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว                            3(2-2-5)  
   Chinese for Tourism 
    การเรียนค าศัพท์ วลี หรือประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อาหาร เครื่องด่ืมและท่ีพัก การให้ข้อเสนอแนะด้านบริการการ
ท่องเท่ียว  จัดก าหนดการเดินทาง แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 
    Studying Chinese vocabulary, phrases or sentences related to tourist sites, arts, 
culture, customs, souvenirs, local products, cuisine, beverages, accommodation, providing 
travel service feedback, schedueling itinerary, brochures and etc.    
 
206372  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ      3(2-2-5) 
   Teaching Chinese as a Foreign Language 
    การศึกษาหลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นท่ีวิธีการสอนออก
เสียง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน การวั ดผลและประเมินผล 
ตลอดจนการจัดท าแผนการสอน 
    Studying principles and techniques of teaching Chinese as a foreign language with a 
focus on the basic level of teaching pronunciation, the skills of listening, speaking, reading 
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and writing, as well as grammar. The course also includes evaluation strategies and making lesson 
plans. 
 
206373  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน ์             3(2-2-5) 
    Chinese for E-Commerce 
     การศึกษาค าศัพท์ภาษาจีน วลี ประโยค และศัพท์เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ประเภทต่างๆ
   Studying Chinese words, phrases, sentences and technical terms related to different 
types of online businesses or E-Commerce. 
 
206374  ภาษาจีนเพื่อการบริการทางการแพทย์    3(2-2-5) 

  Chinese for Medical Service    
  ภาษาจีนส าหรับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อการส่ือสารในบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ทางการแพทย์ หรือ การบริการทางการแพทย์  
  Development of basic Chinese listening, speaking, reading and writing skills for 

communication in the medical treatments and services.    
 

206375  ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
    Chinese for Creative Economy  

  ภาษาจีนส าหรับการฟัง การพูด เพื่อการเรียนรู้และการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
    Chinese for listening and speaking for learning and communication in the cultural 
industry or creative economy and innovation. 
 
206376  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการการบิน    3(2-2-5) 
    Chinese for Aviation Service  
    การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ไม่ว่าจะ
เป็นการบริการภาคพื้นดิน การประชาสัมพันธ์ และการบริการบนเครื่องบิน รวมถึงธุรกิจการบินประเภทต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การจองเท่ียวบิน การส่ือสารกับลูกค้า ต๋ัวโดยสาร และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน  
    Development of  Chinese listening and speaking skills in aviation businesses and 
services, such as ground service and communications, flight services, customer service, tickets 
and other related aviation businesses.  
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206377   ภาษาจีนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(2-2-5) 
     Chinese for Logistics and Supply Chain 
     การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่ เช่น ด้านข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ และ อื่น ๆ  
     Development of  Chinese listening and speaking skills in various situations in 
Logistics and  Supply chain management, such as information,  transportation,  inventory 
management, raw material management, packaging, and so on. 

206396  ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 
    Research Methodology 

  การศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้ันตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภท
ต่างๆ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิตการเขียนโครงร่าง และการเขียน
รายงานการวิจัย 
            Studying the fundamentals of research methodology, and quantitative and 
qualitative research designs in relation to students’ fields of study. Learning the basics of 
writing a research proposal as well as a research report. 
 
206401  จีนกับประชาคมโลก      3(2-2-5)  
   China and World Community   
    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับสังคมโลก ภายใต้การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ต้ังแต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบันรวมไปถึงความสัมพันธ์จีน-อาเซียน  และบทบาทของจีนบนเวทีโลก  ตลอดจน
แนวโน้มในอนาคต     
     The ups and downs of the relations between China and the world community from 
the pre-modern age up to the present. Sino-ASEAN relations, analysis of the role of China in 
the world including future trends. 
 
206421  การฟัง-การพูดภาษาจีน 4                           3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking IV 
    การฟังและการพูดภาษาจีนในระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยน าเสนอแนวคิดของ
ตนเองหรือวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  
    Chinese listening and speaking at a higher level in different situations and presenting 
their own ideas or discussions. 
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206441  การเขียนภาษาจีน 2                      3(2-2-5) 
            Chinese Writing II 
     การเขียนรายงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและโลกในปัจจุบันท่ีมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการเขียนในเชิงธุรกิจ การสมัครงานและอื่น ๆ 
             Writing academic reports at a higher level,  relevant to more complex social and 
world conditions of today, including business writing and job applications etc. 
 
206496   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
 Undergraduate Thesis 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อท่ีนิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้รับความ
เห็นชอบ และ อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ใช้ทักษะภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และการเขียนสรุปวิทยานิพนธ์ 
 Conducting a research on a self-selected topic related to the field of Chinese, 
which is approved and supervised by undergraduate thesis advisors. Using Chinese language 
skills in listening, speaking, reading and writing to develop the literature review, analysis and 
write the thesis summary. 
 
206497   สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
             Co-operative Education 
     การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้ทักษะภาษาจีน 
     Professional training within the areas related to the students’ fields of study in 
government and private sectors, both in Thailand and abroad to be fluent in Chinese language. 
 
206498   การฝึกงาน         6 หน่วยกิต  
    Professional Training 
   การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
   Job-training in governmental or private sectors dealing with Chinese language.      
 
206499   การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ     6  หน่วยกิต 

   International Academic or Professional Training 
     การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาในสถาบัน สถาน
ประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เช่ียวชาญในการใช้ภาษาจีน โดยมี
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
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   Overseas training or professional training related to Chinese language in a local or 
overseas institute, workplace or prospective employer in order to instill the trainees with 
systematic working skills and fluency in using Chinese language by undergoing the training for 
a period of not less than three months. 
 
207101   ภาษาญี่ปุ่น 1                  3(2-2-5) 
    Japanese I 
      ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ  อักษรคะตะคะนะ อ่านบทความส้ัน 
เขียนประโยคส้ันๆ ข้ันพื้นฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย 

   Study the basic sentence structures; study characters of Hiragana and Katakana; 
read short articles and write short simple sentences on familiar topics. 
 
207102   ภาษาญี่ปุ่น 2                  3(2-2-5) 
    Japanese II 

   ศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานในระดับท่ีสูงขึ้น อ่านจับใจความบทความส้ันขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัว  และจับประเด็นส าคัญจากบทท่ีอ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวเป็น
ประโยคส้ันๆ ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานท่ีปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว  

   S t u d y  higher-level sentence structures; re a d  and find the main ideas of short 
articles on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar  topics; study 
at least 150 basic Kanji characters in the textbook.  

 
207121   การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
    Japanese Speaking and Listening I 
      แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้ค าส้ันๆ ง่ายๆ ฟังและท าความ
เข้าใจข่าวสารง่ายๆ 

    Talk about daily life using short and simple words; listen and understand short and 
simple stories. 
 
207122   การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening II 
       ถามและตอบโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว ฟังและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว 

   Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 
understand stories about familiar topics. 
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207201  ภาษาญี่ปุ่น 3                3(2-2-5) 
   Japanese III 

  ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานและระดับกลางท่ี
ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว 

  Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 basic and 
intermediate-level Kanji characters in the textbook.  
 
207221   การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3              3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening III 
    อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวท่ีได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม 
ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน อีกท้ังการต้ังค าถามและตอบค าถาม เป็นต้น ฟังการอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  
   Give systematic explanations about topics related to daily life in society, express 
feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand 
explanations about topics related to daily life in society. 
 
208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Thai Language Writing for Communication 

  วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาสและ 
สถานท่ี เพื่อให้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
             How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of proper written 
language for a particular person, occasion, and place with the aims for the effective and 
creative communication.   
 
208111   การพูดในที่ชุมชน       3(2-2-5) 
             Public Speaking  
    หลักการและรูปแบบในการพูดในท่ีชุมชนท่ัวไป ท้ังแบบพิธีการและแบบไม่เป็น    พิธีการ การ
เตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม การ
น าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบท่ีส่งผลให้การพูดมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ฟัง  
    Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 
personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 
body language; academic presentation; components for effective speaking. 
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208112   การอ่านเชิงวิจารณ์              3(2-2-5) 
             Critical Reading   
             หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ท้ังจากตัวบทและ
จากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  ตลอดจน
น าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

   Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in terms 
of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating literary works 
and delivering the criticism in both oral and written forms. 

 
208113  ศิลปะการเขียน      3(2-2-5) 
   The Art of Creative Writing   
      หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และสร้าง
งานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in terms 
of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop effective 
writing skills. 
 
208114   การสรุปความ       3(2-2-5) 
             Summarization  

   สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย  ตลอดจน
ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน
ท่ีกระชับ สละสลวยและได้ใจความ 
    Summarizing different texts from reading and listening which contain modern 
knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of Thailand; 
presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, properly-stylized, 
and informative language.  
 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย     3(2-2-5) 
    Masterpieces of Thai Literary Works 
    ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  
ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์และคุณค่าทางวรรณศิลป์  ภาพ
สะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละสมัย 
     History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 
Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, writing 
styles, values of art created language, and reflections on culture and society through a 
number of masterpieces of Thai literary works in various periods. 
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208252   ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
             Problems of Thai Language Usage 
             หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันที่มี
ข้อผิดพลาด 
             Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and solving 
problems in Thai language usage. 
 
209111   ภาษาศาสตร์พื้นฐาน                       3(2-2-5) 
    Foundations of Linguistics 
    ศึกษาความรู้ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของภาษา หน้าท่ี
ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของนักภาษาศาสตร์ การแบ่ง
แขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
    Introduction to language and linguistics, including the nature of language, language 
components, language functions, language universals, language families, some linguistic 
approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other academic 
disciplines. 
 
209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา                     3(2-2-5) 
   Sound and Sound System 
   ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กลสัทศาสตร์  และโสต
สัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทางสัทวิทยา และการ
วิเคราะห์ระบบเสียง 

  Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 
phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory and 
phonological analysis.  
 
209113  ค าและระบบไวยากรณ์                3(2-2-5) 
   Word and Grammatical System 
   ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจนการใช้ โดยวิธีการ
ต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 
   Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 
componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 
usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
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209114  ระบบความหมาย                     3(2-2-5) 
   Meaning System 
   ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับท่ีสูงกว่า เช่น วลี ประโยค  และข้อความ 
ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปล่ียนแปลงความหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 
   Study of the meanings of words and the upper grammatical levels; types of 
meaning; semantic categorization of words; semantic change; meaning and the knowledge of 
the world. 
 
209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา                            3(2-2-5) 
   Linguistics and Language Teaching  
             ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาท่ีหนึ่ง ภาษาท่ีสอง หรือ
ภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาท่ีสองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ เน้นการ
น าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 

  Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 
languages; study the differences between each second or foreign teaching methodology with 
an emphasis on how to apply them to language teaching.   
 
209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
   Linguistics and Communication 
   ศึกษาแนวคิดและหลักการในการส่ือสารท่ีใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า ข้อความ ส านวน 
ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ปัญหาการส่ือสารท่ีเกิดจากความ
แตกต่างด้านระบบความเช่ือ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติศาสตร์ท่ี
ช่วยให้เข้าใจหลักการส่ือสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะการส่ือสารด้วยภาษาด้านต่างๆ 
  Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 
utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 
communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 
ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 
language communication; and practice with various types of communication. 
 
218101  ภาษาพม่า 1                                                              3(2-2-5) 
  Myanmar I  
  ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ค าศัพท์พื้นฐาน และ
ค าแสดงวิภัตติปัจจัยท่ีส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถส่ือสารภาษาพม่าได้ในระดับ
เบ้ืองต้น  
  Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study of basic 
sentence structures, basic vocabulary and essential affixation; practice of listening, 
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speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 
fundamental level. 
 
218102  ภาษาพม่า  2  3(2-2-5) 
  Myanmar II  
  โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนขึ้นจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะการ
ใช้วิภัตติปัจจัยท่ีซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 
  Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences between 
spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation; practice of 
listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts. 
 
218131  การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Conversation I  
  การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่าในแงมุ่มต่าง ๆ 
  Colloquial Myanmar language with an emphasis on simple sentences and everyday 
expressions; study how to exchange information and to express ideas along with learning 
various aspects of Myanmar society and culture. 
 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Reading I  
  ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร 
และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 
  Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms of 
statements, idioms, and grammar through reading; making a summary. 
 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   The relation between Myanmar language and Myanmar society and culture; 
knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different situations. 
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218251   การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Writing I    
   เขียนความเรียงภาษาพม่า เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  
   Writing essays in Myanmar language; learn to use lexical and grammatical words 
used in colloquial Myanmar writing. 
 
219101   ภาษาฝร่ังเศส 1        3(2-2-5) 

   French I 
   ฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรัง่เศส  
    Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, speaking, 
reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture.  

 
219102   ภาษาฝร่ังเศส 2       3(2-2-5) 

   French II 
   ฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายข้ึน ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรัง่เศส  
    Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, speaking, 
reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and French 
culture.  
 
219121    การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1     3(2-2-5) 

    French Listening and Speaking I  
    พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
    Development of listening and speaking skills in various situations of everyday life.  

 
219201   ภาษาฝร่ังเศส 3       3(2-2-5) 

   French III 
   โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารใน 

สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับท่ีสูงขึ้น  
   Complex French sentence structures with an emphasis on French communicative 

skills in a variety of situations; study of higher-level grammar. 
 
219202    ภาษาฝร่ังเศส 4       3(2-2-5) 

    French IV 
     โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นการส่ือสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ตามหัวข้อท่ีก าหนด 
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    More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate use of 
French in given topics. 
 
219231    การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1    3(2-2-5) 

    French Reading and Writing I 
     หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างและ
ตีความหมายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและใจความท่ีส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และเรียงความขนาดส้ัน 
     Reading techniques and practice reading French passages of different types 
focusing on structural analysis and interpretation to understand content and important 
meaning; practice in letters and short compositions in French. 
 
221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1     3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language I 
   ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพื้นฐานค าศัพท์พื้นฐาน และค าแสดง
วิภัติปัจจัยท่ีส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถส่ือสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   
   Study Korean characters in relation to the phonological system; basic sentence 
structures; basic vocabulary and essential affixation; practice in listening, speaking, reading, 
and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level. 
 
221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2     3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language II 
   ศึกษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใช้ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตาม
โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ 
   Study and practice using Korean sentences to communicate in everyday life 
situations by following the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 
   Korean Listening and Reading I 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือส่ิงต่างๆรอบตัว การ
ตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ท่ีก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนั้น 
   Practice in Korean speaking skill by giving self-introduction or talking in general 
topics, asking questions, answering and sharing information or ideas in others in various 
situations by using the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
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221332  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 
   Korean Listening and Reading II 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายโดย
เน้นการออกเสียงท่ีถูกต้อง 
   Practice in Korean speaking skills by giving presentations to express opinions on 
assigned topics with an emphasis on correct pronunciation.  
 
221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1     3(2-2-5) 
   Intermediate Korean Language I 
   ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยาตามกาละ
และเทศะ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
   Study complicated Korean grammar and sentence structure with concentration on 
verb transformation principles according to tenses and contraposition in order communicate 
correctly and appropriately in various situations. 
 
221382  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2     3(2-2-5) 
   Intermediate Korean Language II 
   ศึกษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีท่ียากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหารดังกล่าวเพื่อ
ส่ือสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
    Study more complicated Korean expressions and structures; practice using such 
expressions to naturally communicate with others. 
 
224111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ   3(2-2-5) 

  Tourism and Hospitality Industry 
  นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ แนวโน้มและ

การเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและหน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการในบริบทการเปิดการค้าและบริการอย่างเสรี 
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ 

  Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 
industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government 
and tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in 
the context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 
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224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
   Tourism Resources 
    ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; tourist 
geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of tourism upon 
tourist resources and solution guidelines. 
 

224232  หลักการจัดการโรงแรม      3(2-2-5) 
   Principles of Hotel Management 
   ประเภทและรูปแบบการจัดการของท่ีพักแรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การบริการใน
โรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่าย
ต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
    Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel business; 
hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, duties and 
responsibilities of each department in hotel business; coordination among departments and 
tourism industry.  

 
224251   การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
    Special Interest Tourism 
    ความหมายและประเภทของการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการท่องเท่ียวตาม
ความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเท่ียว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา 
    Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest 
tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in special 
interest tourism; case studies. 

 
224262   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
    Introduction to Airline Business 
    ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงานในธุรกิจการ
บิน ค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ประเภทและรูปแบบ      
ของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  
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    Background knowledge of airline business; organisations related to airline business; 
airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines on ground 
operation of an airline and airport; types and formats of airline business management; flight 
services; marketing and human resource management regarding airline business; impacts of 
airline business 
 

224353  มัคคุเทศก์เชีย่วชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
   Cultural Heritage Specialist Guide 
    ความหมาย บทบาทหน้าท่ี มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักวิธีการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  ศึกษานอกสถานท่ี 
และฝึกปฏิบัติการน าชม 
    Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; principles 
of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge of cultural 
heritage; field trips and training practice in tour leading. 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

  Indonesian I 
  ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษา

ไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 
   Practice listening, speaking, reading, and writing skills; study basic grammar by 
focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102  ภาษาอนิโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

  Indonesian II 
   ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาท้ังส่ีทักษะเพื่อการส่ือสารจากโครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้
ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 

  Practice four language skills for communicative purposes with the use of more 
complex sentence structures in a variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

  Indonesian Listening and Speaking I 
   พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
   Development of listening and speaking skills for everyday conversation as well as 
discussing and exchanging ideas. 
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229202   การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
   Indonesian Reading I 

   เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับพื้นฐาน ศึกษาการ
ใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน  
   Improve reading skills by reading basic Indonesian text; study language usage in 
forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

   Indonesian Writing I 
   ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดส้ัน เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของ
ภาษาเขียนกึ่งรูปแบบในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
   Practice writing short essays in Indonesian; learn lexical and grammatical words 
used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics, e.g. social politics economics and 
culture. 
 
229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 
     Language, Society and Culture of Indonesia 
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการใช้ภาษาอินโดนีเซีย 
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดงหรือส่ืออื่นๆ 
             The relationship between Indonesian language and Indonesian society and culture 
in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations though films 
television news art performances or other media. 
 
776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 
            ASEAN Languages, Culture and Folklore 

  ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และคติชนประเภท
ต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ท่ีสะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
    System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing arts, 
and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 
diversities. 
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778201   ภาษาเวียดนาม 1      3(2-2-5) 
   Vietnamese I      
   ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับ

วลี ประโยคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 
    Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 daily-life 

words; practice listening, speaking, reading, writing at phrase-level; basic sentence structures 
as well as 15 basic grammar rules.  
 
778202   ภาษาเวียดนาม 2                   3(2-2-5) 
    Vietnamese II 

   ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับซับซ้อน 30 ค า
ไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคท่ียาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 

   Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 daily-life 
words; 30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; practice 
reading and writing short paragraphs. 
 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
   Vietnamese Conversation 

  ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความ การเล่าเรื่อง การช้ีแนะ และการ
แลกเปล่ียนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแสสังคมใน
ปัจจุบนั 

  Practice conversation skills for various purposes, including giving descriptions, telling 
stories, giving suggestions, and exchanging opinion with an emphasis on topic related to daily 
life and current trends in society.  
 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
   Vietnamese Reading 

  ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องส้ันและ นวนิยายเวียดนาม และ
บทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice reading long and complicated texts, e.g. Vietnamese newspapers, abstracts, 
short stories, novels and articles about Vietnamese society and culture.  
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778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
   Vietnamese Writing 

  ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นท่ีส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบพรรณนาและ
อธิบาย 

  Practice writing about current issues and trends using correct and appropriate 
grammar with an emphasis on writing narrative and descriptive paragraphs. 
 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
   Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 

  การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเท่ียว  ตลอดจนการส่ือสารอื่นๆ โดยเน้นการฝึกฝนการ
ใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  

  Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other areas; 
practice using specific terms and expressions for various purposes. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
   Cambodian I 
   การฟังและการออกเสียงพยญัชนะ สระ  ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การ
ทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับท่ีต้ัง ภูมิประเทศ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศเขมร  
   Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a set of 
vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 
characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102   ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
    Cambodian II 
    ศัพท์ท่ัวไป การสนทนาในเรื่องท่ัวไปท่ีมักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องท่ัวๆ ไปเกี่ยวกบั
ประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพื้นฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
เขมร 
    A wider set of vocabulary for general usage, diary-life conversations, reading general 
information about Cambodia; basic sentence structures; writing simple sentences; knowledge 
about Cambodian convention and traditions.  
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780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
    Cambodian Listening and Speaking 
    ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นท่ีการออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง และ
สามารถพูดโต้ตอบได้ 
    Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation and 
developing of ability in conversational participation.  
 
780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร     3(2-2-5) 
    Cambodian Reading and Writing 
    ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและข้อความ 
และทักษะการเขียนระดับข้อความส้ันๆ  
    Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and discourse 
grammatical structures; writing short paragraphs.  
 
780311   การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
    Cambodian Conversation 
    การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการ
อภิปรายแสดงเหตุและผล  
    Conversation participation; asking for various information; idiom usage, expressing of 
opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
780321   การเขียนความเรียงภาษาเขมร     3(2-2-5) 
    Cambodian Essay Writing 
    การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การเขียน
อธิบาย และการเขียนจดหมาย  
    Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, explanatory, and 
official letters. 

 
782111  ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5) 
         Introduction to Lao 
    สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบ้ืองต้น 
    Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 
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782112    ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
      Lao in Daily Life 
       ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ไวยากรณ์เบ้ืองต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ 500 ค า 
       General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113     ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
       Lao Language and Culture 
       นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมในการใช้
ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 
        Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of  asiy and Lao language use, problems of using Lao language. 
 

782114     ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
       Lao for Communication and Culture 

      ค าศัพท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาท่ีใช้บอ่ยใน 
ชีวิตประจ าวัน 
       500 vocabularies,sentences, expressions,statements, conversation, grammar 
structures,  language commonly used in daily life. 
 
782115     ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5) 
       Lao for Specific Purposes 
       รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การส่ือสารสารมวลชน การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

       Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, mass  
media and public relations. 
 
 
 
 
 



 

86 
 

782116   ภาษาลาวขั้นสูง           3(2-2-5)   
    Advanced Lao 
    ค าศัพท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาท่ีใช้บ่อยในงานทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน ต านาน เทพนิยาย  
นวนิยายและเรื่องส้ัน 
    500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, language 
commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary works, 
fables, legend, fiction, novels and short stories.  
 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
             Introduction to Philosophy 

   ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก การเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของนักปรัชญาท่ีส าคัญของโลกสมัยคลาสสิก ท้ัง
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทท่ีโดดเด่น 
             Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and eastern worlds; 
the understanding of the self, the humanity and the world; lives and works of great western 
and eastern philosophers from the classical periods through a selection of notable texts. 
 
784102   ปรัชญาตะวันออก      3(3-0-6) 
             Eastern Philosophy 

   หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพื่อบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ ความหมายและ
หลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า พุทธศาสนานิกายเซ็น และ
วิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียท่ีเป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 

   Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and success 
in life; meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual duties 
towards the self and society as well as the development of philosophies in India where 
branches of Eastern philosophy find their roots. 
 
784103   ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
             Western Philosophy 
    ต้ น ก า เนิ ด และ วิ วั ฒ น าก ารขอ งป รั ชญ ากรี ก   ต้ั ง แ ต่ ป รั ชญ าสมั ย ธ า เลส   สมั ย ก่ อ น  
โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและ
ความคิดท่ีส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม 
(ประจักษ์นิยม) การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 
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    Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems of 
Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of modern 
philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and empiricism in 
the philosophy. 
 
784104   การใช้เหตุผล                                                          3(3-0-6) 
             Reasoning 

   รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ของการใช้
เหตุผล 
              Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading and writing 
of reasoning. 
 
784105   ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
              Philosophy and Religion 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพื้นฐานของศาสนาส าคัญ 
ผลกระทบท่ีศาสนามีต่อสังคม และผลกระทบปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีต่อศาสนา 

    Theories concerning the origin and development of philosophy and religion; basic 
teachings of world’ major religions, the impact of religion on society and the impact of social 
phenomena on religion. 
 
784106   จริยศาสตร์                   3(3-0-6) 
              Ethics 

    แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีท่ีตัดสินถูกผิดท่ีตัวการกระท า ทฤษฎีท่ีตัดสินถูกผิด
ท่ีผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 

    Major ethical concepts and theories; deontological theory; consequentialism in 
ethics and contemporary ethical problems. 
 
784201   ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 
       Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  

   ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาท่ีส าคัญ ศึกษานัก
ปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ท่ีได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
และปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษท่ี 21 

  Study the forms, concepts and methods of self-development in major philosophical 
and religious principles; study model philosophers whose self-development has led them to 
attain the understanding of the world and of life which is fundamental to self-development 
and self-adjustment to live a happy life in the 21st century.   
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785101   ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1     3(2-2-5) 
Elementary Spanish I 
ศัพท์และหลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการบรรยาย

เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และส่ิงแวดล้อม 
  Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and writing 
skills, with an emphasis on self-introduction/description and family, everyday-life situation 
and surroundings  

 
785102   ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2     3(2-2-5) 

Elementary Spanish II 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1 หรือ 
ตามผลการพิจารณาของภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
(Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 

 ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  

  Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and writing 
skills, with an emphasis on using past and future tenses 

 
785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1  3(2-2-5) 

Intermediate Spanish I    
(รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2) 
(Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นประโยคท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อน 
  Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 

 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2  3(2-2-5) 

Intermediate Spanish II    
(รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
(Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 

    ศัพท์ขั้นกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนท่ีเกี่ยวเนือ่งกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสเปนและละติน
อเมริกา 
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 Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading and 
writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and expressions 
related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 

 
785321    การสนทนาภาษาสเปน     3(2-2-5) 

Spanish Conversation 
  การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

  Spanish conversation in daily-life situations 
 

785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน     3(2-2-5) 
 Spanish Composition 

   การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และโน้มน้าว  
  Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive styles 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

1. ชวนพิศ  เทียมทัน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
 
M.A. 

 
ศศ.บ.  

The History of 
International Relations 
Ancient Chinese 
History 
ภาษาจีน 

Nanjing 
University 
Peking University 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

China 
 

China 
 

ไทย 
 

2549 
 

2542 
 

2536 

8 
 

12 
 

 

2. ภูริวรรณ  
วรานุสาสน์ 
 

อาจารย์ อ.ด. 
 
อ.ม. 
 
อ.บ.(เกียรตินิยม) 

วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 
ภาษาจีนเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 
ภาษาจีน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2556 
 

2551 
 

2546 

12 

 

12 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

3. อมรรัตน ์
เนตรธัญญกรวงศ์ 

อาจารย์ Ph.D. 
 
M.A. 
 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Comparative literature 
and world literature 
Linguistics and 
Applied Linguistics 
ภาษาจีน 
 

Tianjin Normal 
University 
Yunnan 
University 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 

China 
 

ไทย 

2559 
 

2555 
 

 

2552 

12 

 
 
 
 

12 

 

 

4. ชนัญญา พวงทอง 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
M.A. 

 
 
ศศ.บ. 

Linguistics and 
Applied Linguistics 
 
Curriculum and 
Teaching 
methodology 
ส่ือสารมวลชน 

Beijing Language 
and Culture 
University 
Beijing Language 
and Culture 
University 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

China 
 

 

China 

 

ไทย 

2559 
 
 

2555 
 
 

2551 

8 

 
 
 
 
 

12 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

 
ปัจจุบัน เม่ือเปิด

หลักสูตรนี้ 

5. จิรานุวัฒน์  
สวัสด์ิพิชญสกุล 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
MS.S.SC 

 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Chinese Studies 
 
Chinese Studies 
 
ภาษาจีน 
 

National Sun Yat 
Sen University 
National Sun Yat 
Sen University 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

Taiwan 
 

Taiwan 
 

ไทย 

2557 
 

2550 
 

2547 

4 

 
 
 
 
 

12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

1. ชวนพิศ  เทียมทัน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
 
M.A. 

 
ศศ.บ.  

The History of 
International Relations 
Ancient Chinese 
History 
ภาษาจีน 

Nanjing 
University 
Peking University 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 
 

China 
 

ไทย 
 

2549 
 

2542 
 

2536 

8 
 

12 
 

 

2. ภูริวรรณ  
วรานุสาสน์ 
 

อาจารย์ อ.ด. 
 
อ.ม. 
 
อ.บ.(เกียรตินิยม) 

วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 
ภาษาจีนเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 
ภาษาจีน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2556 
 

2551 
 

2546 

12 

 

12 

 



 

94 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

3. อมรรัตน ์
เนตรธัญญกรวงศ์ 

อาจารย์ Ph.D. 
 
M.A. 
 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Comparative literature 
and world literature 
Linguistics and 
Applied Linguistics 
ภาษาจีน 
 

Tianjin Normal 
University 
Yunnan 
University 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 

China 
 

ไทย 

2559 
 

2555 
 

2552 

12 

 
 
 
 

12 

 

 

4. ชนัญญา พวงทอง 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
M.A. 

 
 
ศศ.บ. 

Linguistics and 
Applied Linguistics 
 
Curriculum and 
Teaching 
methodology 
ส่ือสารมวลชน 

Beijing Language 
and Culture 
University 
Beijing Language 
and Culture 
University 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

China 
 

 

China 

 

ไทย 

2559 
 
 

2555 
 
 

2551 

8 

 
 
 
 
 

12 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

5. จิรานุวัฒน์  
สวัสด์ิพิชญสกุล 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
MS.S.SC 

 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Chinese Studies 
 
Chinese Studies 
 
ภาษาจีน 
 

National Sun Yat 
Sen University 
National Sun Yat 
Sen University 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

Taiwan 
 

 

Taiwan 
 

 

ไทย 

2557 
 

2550 
 

2547 
 

4 
 
 
 
 
 

12 
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       3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน เม่ือเปิด

หลักสูตรนี้ 
1. ชวนพิศ  เทียมทัน 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D.  
 
M.A. 

 
ศศ.บ.  

The History of 
International Relations 
Ancient Chinese 
History 
ภาษาจีน 

Nanjing 
University 
Peking University 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

China 
 

China 
 

ไทย 
 

2549 
 

2542 
 

2536 

8 
 

12 
 

 

2. ภูริวรรณ  
วรานุสาสน์ 
 

อาจารย์ อ.ด. 
 
อ.ม. 
 
อ.บ.(เกียรตินิยม) 

วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 
ภาษาจีนเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 
ภาษาจีน 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2556 
 

2551 
 

2546 

12 

 

12 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

3. อมรรัตน ์
เนตรธัญญกรวงศ์ 

อาจารย์ Ph.D. 
 
M.A. 
 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Comparative literature 
and world literature 
Linguistics and 
Applied Linguistics 
ภาษาจีน 
 

Tianjin Normal 
University 
Yunnan 
University 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

China 

China 

ไทย 

2559 
 

2555 
 

 

2552 

12 

 
 
 
 

12 

 

 

4. ชนัญญา พวงทอง 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
 
M.A. 

 
 
ศศ.บ. 

Linguistics and 
Applied Linguistics 
 
Curriculum and 
Teaching 
methodology 
ส่ือสารมวลชน 

Beijing Language 
and Culture 
University 
Beijing Language 
and Culture 
University 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

China 
 

 

China 

 

ไทย 

2559 
 
 

2555 
 
 

2551 

8 

 
 
 
 
 

12 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด
หลักสูตรนี้ 

5. จิรานุวัฒน์  
สวัสด์ิพิชญสกุล 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
MS.S.SC 

 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) 

Chinese Studies 
 
Chinese Studies 
 
ภาษาจีน 
 

National Sun Yat 
Sen University 
National Sun Yat 
Sen University 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

Taiwan 
 

 

Taiwan 
 

 

ไทย 

2557 
 

2550 
 

2547 
 

4 
 
 
 
 
 

12 
 

 

 
 
3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

         ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 

          นิสิตปีท่ี 4 จะมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างเป็นทางการ โดยเรียนรายวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนิสิตจะฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
สถานฝึกงานท่ีต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน และ/หรือความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมจีน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1)  มีทักษะจากการฝึกปฎิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
(2)  บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหาส าหรับการท างานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
(3)  สามารถท างานและปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 
(5)  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ  

       (6)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
       (7)  มีความอดทนและความเพียรเพื่อให้งานต่างๆส าเร็จไปได้ด้วยดี 

4.2 ช่วงเวลา 
  นิสิตลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศหรือวิชาสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาปลายของช้ันปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรือ 4  เดือน 

ในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ท่ีต้องใช้ความรู้ทางภาษาหรือสังคมวัฒนธรรมจีน โดยคณะฯจะแต่งต้ัง
อาจารย์นิเทศก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยท างานประสานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
นอกจากนี้หน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจะจัดเจ้าหน้าท่ีช่วยแนะน าการท างานและ
ก ากับดูแลนิสิตในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ีนั้นๆ  และภายหลังการฝึกปฏิบัติงานนิสิตต้องน าเสนองานต่อ
สาขาวิชา 
 
5.     ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรีเป็นหลัก  โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ด้านภาษาจีนท่ีเรียนมา  เพื่อท าการ 
ค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามทฤษฎรีะเบียบวิธีวิจัย  โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้
พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคการศึกษาปลายของปีท่ี 3 ก่อนท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง
ในภาคการศึกษาต้นของปีท่ี 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยใช้
ภาษาไทยหรือภาษาจีนในการเขียน ประมาณ 15-20 หน้าในรูปแบบของบทความทางวิชาการ และนิสิตต้อง
น าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจท่ัวไป เมื่อถึงปลายภาคการศึกษา 
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   5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
         วิชาวิทยานิพนธ์มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้      

   ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อท่ีนิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้รับความ
เห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  

     5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ดังนี้ 
(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และรู้จักเคารพผลงานของผู้อื่น  
(3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและจับประเด็นได้ถูกต้อง  
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น และน าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

 นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาท่ี 4  
 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต   
 

    5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานพินธ์ระดับปริญญาตรี 
 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัย  ในภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาท่ี 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูล
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอผลงานเป็นภาษาจีนหรือภาษาไทย 
  5.5.2 การบริหารจัดการ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ประมาณ 2 สัปดาห์  นิสิตควรส่งโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับท่ีได้จัดท าในขณะท่ีเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย  และการเขียนรายงาน
การค้นคว้า โดยส่งมายังสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ หรือนิสิต
อาจทาบทามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  
 ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาฯจะประกาศรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา โดยนิสิต
ต้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 
ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นท่ีนิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละ
ครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จส้ินภายในสัปดาห์ท่ี 14 ของภาคการศึกษานั้น และต้องน าเสนอผล
การรายงานการค้นคว้าด้วยวาจาเป็นภาษาจีนต่อท่ีประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ในสัปดาห์ท่ี 
15 ของภาคการศึกษา ท้ังนี้ผู้สนใจท่ัวไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้ จากนั้น
ภายในสัปดาห์ท่ี 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะฯ ส่วนก าหนดการเรื่อง
ระยะเวลาสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 

   5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนนท่ีแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี ้

 (1)  เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 60 
    (2)  การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงานการค้นคว้าและ/หรือวิจัย โดยเขียนเป็นภาษาจีน
และภาษาไทย ร้อยละ 20  

 (3)  การน าเสนอวิทยานิพนธ์ด้วยวาจาเป็นภาษาจีน ร้อยละ 20  
   ท้ังนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามท่ีสาขาวิชาฯ และคณะฯ เห็นสมควร 

       5.6.2 ระดับขั้น 
   การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์  คิดเป็นระดับข้ัน 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S (Satisfactory) หรือ ไม่
ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับข้ันดังนี ้

 คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
 คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
นอกจากนี้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้ กล่าวคือนิสิต  

มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเรียนรู้ท่ีจะ“เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ” และคุณลักษณะพิเศษท่ีนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนพึงมีดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1.1  มคีวามรู้ในการใช้ภาษาจีนและเข้าใจใน
วัฒนธรรมจีน เพื่อใช้ในวงการวิชาชีพต่างๆ  

1.จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นภาษาจีนท่ีมีความ
หลากหลายทางวิชาชีพ 
2.เชิญผู้เช่ียวชาญในสายงานอาชีพต่างๆมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต 
3.สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนหรือฝึกอบรมภาษาท้ังในและ
ต่างประเทศ  

1.2  มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1.มอบหมายงานท่ีนิสิตต้องใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น จัดเก็บ และน าเสนองาน 
2.เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

จัดให้นิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถาน
ประกอบการจริง  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆก่อนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในสถานประกอบการ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท ได้แก่ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา) 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

               1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                    1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                           1.1.1 ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ   
 

                     1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                             1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออก 
        ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นย้ าในเรื่องการเข้าเรียน  
                                    การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น  
                             1.2.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ 
          บุคคลตัวอย่างท่ีใช้คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
                             1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การท าโครงงาน 

     ท่ีใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

                      1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                             1.3.1 ก าหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางด้านคุณธรรม   
                                       จริยธรรมในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ในรายวิชา การมาเรียน  

        ส่งงานตรงเวลา และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น  กล้าท่ีจะ 
        แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน 

                             1.3.2 ก าหนดวิธีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ หรือ 
              ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
 

                 2.  ด้านความรู้ 
                     2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             2.1.1 ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท้ังด้านการฟัง การพูด  
                                       การอ่านและการเขียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ      
                                       ส่ือสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ 
                                       และดนตรี  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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                             2.1.2   ให้มีความรู้รอบท้ังด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพื่อท า 
                                       ให้เกิดการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก ท าให้รักโลก  
                                       รักธรรมชาติ รักส่ิงแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
                                       ท้ังนี้เพื่อท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
                             2.1.3    ให้มีความรู้เพื่อน าไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต  การดูแลตนเอง  และด ารงตน 
                                       อย่างมีความสุข  ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

                     2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             2.2.1 บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  
                             2.2.2 ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
                             2.2.3 ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based Learning) 
                             2.2.4 ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
                             2.2.5 ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning) 
                             2.2.6 ศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) 
                             2.2.7 ใช้การเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) 
                             2.2.8 ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) 
                             2.2.9 ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning ) 
                             2.2.10 ใช้การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ / สถานประกอบการ  
           (Professional Training / Co-operative Education) 
                      2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             2.3.1 ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  
                                     สอบปากเปล่า และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู้ 
                             2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู ้โดยการใช้แบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง 
                             2.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย 
                             2.3.4 ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ /สถานประกอบการ 
                             2.3.5 ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ 
 

                3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
                     3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             3.1.1  วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าความรอบรู้ทั้งด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ 
                                      วิทยาศาสตร์  ไปใช้ให้เกิดการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก   
                                      ท าให้รักโลก  รักธรรมชาติ  รักส่ิงแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการ 
                                      เปล่ียนแปลงในอนาคต ท้ังนี้เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง  ท าให้ 
                                      เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  สังคมอาเซียน  และสังคมโลก 
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                             3.1.2  แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเช่ือมโยงความรู้  
                                       ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์   
                                       ใฝ่เรียนรู้  และผลงานนวัตกรรม 
                             3.1.3  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะของการเป็น 
           ผู้ประกอบการ  
 

                     3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             3.2.1 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
                             3.2.2 ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based  
         Learning) 
                             3.2.3 ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
                             3.2.4 ใช้การเรียนการสอนโดยการท างานเป็นฐาน (Work-integrated Learning) 
                             3.2.5 ใช้การเรียนการสอนนอกสถานท่ี (Field Trips) 
                             3.2.6 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning) 
                             3.2.7 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Activity-based Learning) 
 

                     3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             3.3.1 ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  

      สอบปากเปล่า  
                             3.3.2 ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ 
                             3.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย 
                             3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
                             3.3.5 ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ 
 

                 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                             4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมี 

     มนุษยสัมพันธ์ 
                             4.1.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมท่ีต่างวัฒนธรรมได้ 
 

                      4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
                             4.2.1 ใช้การเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative and  
         Collaborative  Learning) โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ของ 
         ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม  
                             4.2.2 ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Investigative and Life Long  
           Learning) 
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                             4.2.3 ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning)  
                             4.2.4 ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  
 

                     4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                             4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการ 
         สอนต่าง ๆ  
                             4.3.2 ประเมินผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน  
        (Peer evaluation) โดยให้เพื่อนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการท างาน 
                             4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยการใช้ 
         แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง 
                5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            5.1.1  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล   
         แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
                             5.1.2  แสดงออกถึงความสามารถในการส่ือสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
         เนื้อหา ท้ัง  การพูด การเขียน และการน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             5.2.1 บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  
                             5.2.2 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
                             5.2.3 ใช้การเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน (Experimental-based  
         Learning) 
                             5.2.4 ใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
                             5.2.5 ใช้การเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated  
         Learning) 
                             5.2.6 ใช้การเรียนการเรียนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based  
         Learning) 
                             5.2.7 ใช้การเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
                     5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                             5.3.1 ประเมินความสามารถในการส่ือสาร ท้ังการพูด การเขียน การน าเสนอ  
         จากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
                             5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี 
         สารสนเทศ การน าเสนอจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานท่ีส่วนหนึง่ได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่นและ/หรือ 
3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างท่ีใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ท่ีใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ี การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณะ 
 



 
 

108 
 

2. ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี / ศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน
ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา / การ
ท่องเท่ียว 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ       
มีความรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์
โลก ท าให้รักโลก รัก
ธรรมชาติ รักส่ิงแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ท้ังนี้
เพื่อท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียน
ฝึกบูรณาการศาสตร์ท่ีเรียนกับ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานท่ี 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพื่อน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย หรือ สามารถน า
ความรอบรู้ด้านต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักส่ิงแวดล้อม 
และสามารถอยู่รอดในการ
เปล่ียนแปลงในอนาคน ท้ังนี้
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซ๊ยน และสังคมโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานท่ี 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลท่ีได้ 
หรือสามารถเช่ือมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
3.3 สามารถน าข้อมูลท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามศตวรรษท่ี 21 และมี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น า และมีมนุษย
สัมพันธ์  
 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงท่ีเรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนท่ีเน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และเพื่อนร่วมกลุ่ม 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน
เป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อนโดย
ให้เพื่อนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมท่ี
ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ
สามารถท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
 

 
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน  
 

-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีให้ผู้เรียนใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในช้ันเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการส่ือสาร
ท้ังการพูด การเขียน การน าเสนอจาก
ผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจากการ
สัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจาก
การสัมมนา 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการส่ือสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ท้ังการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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2.3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาโท (ภาษาไทย) จาก มคอ. 1   
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1 มีทัศนคติท่ีดีต่อการงาน 
และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของช้ินงานท่ีท า และ
ความสม่ าเสมอในการส่งงาน 

1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย 
เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกติกาเกี่ยวกับ
ระเบียบรายวิชาและการสอบ และให้
ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียน และ
ความมีวินัย 

1.3 มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมท่ีมีคุณธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในงานหรือกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.4 ภูมิใจในภาษาไทย ความ
เป็นไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย และช้ีให้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยอนัดีงาม 

ผู้สอนประเมินจากความถูกต้องของ
ภาษาไทยในงานท่ีมอบหมายและจาก
พฤติกรรมในห้องเรียน 

 
   2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในรายวิชา
ต่าง ๆ 

ผู้สอนวัดผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ  

2.2 มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูร
ณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานท่ีให้ผู้เรียนฝึก
บูรณาการศาสตร์ท่ีเรียนกับศาสตร์
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 

2.3 มีความรู้และ
ความสามารถพัฒนาความรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานท่ีผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า 

ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ฝึกการวิเคราะห์และประเมินค่า  

ประเมินจากงานท่ีผู้เรียนน าเสนอ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมในรูปแบบ
บทบาทสมมติหรือสถานการณ์
จ าลองในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสประยุกตใ์ช้ความรู้ 

ประเมินจากการท ากิจกรรมของผู้เรียน 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยใน
การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้ผู้เรียน
น าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานท่ีผู้เรียนน าเสนอ 

5.2 สามารถส่ือสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิตได้เรียนรู้
และมีโอกาสส่ือสารกับบุคคลใน
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

ประเมินจากประสิทธิภาพของทักษะ
ภาษาท่ีผู้เรียนใช้ส่ือสารในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 

 5.4 สามารถใช้เทคนิค
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติใน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

ประเมินจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติในผลงานการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาภาษา 
001201  ทักษะภาษาไทย            
001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา            

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 
 
 

           

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า            

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม            
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 

           
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา            
001228 ความสุขกับงานอดิเรก            
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตท่ีมีความหมาย            
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 

   
  

 
  

 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            

001233 ไทยกับประชาคมโลก            

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(ต่อ)  
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต            
001237 ทักษะชีวิต            

001238 การรู้เท่าทันส่ือ            

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก            

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม    
   

     

001252 นเรศวรศึกษา           
 

001253 การเป็นผู้ประกอบการ           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม            

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน            

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน            

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            
001275 อาหารและวิถีชีวิต            

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว            

001277 พฤติกรรมมนุษย ์            

001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            

กลุ่มวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและออกก าลังกาย             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ และเลือกเสรี 

ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์  

205200  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    
   

  
 

  
 

205201  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง    
วิชาการ  

  

   

  

 

  

 
205202  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    

   
  



  


208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร           

784201  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษท่ี 21 

     

 

   



776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   
  

 
  

  


วิชาเอกบังคับ 

206111 ภาษาจีน 1            

206112 ภาษาจีน 2            

206121 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1            

206122 การฟัง-การพูดภาษาจีน 2            

206131 การอ่านภาษาจีน 1            

206211 ภาษาจีน 3            

206212 ภาษาจีน 4            
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

206213 ไวยากรณ์จีน 1            

206221 การฟัง-การพูดภาษาจีน 3            

206231 การอ่านภาษาจีน 2            

206241 การเขียนภาษาจีน 1            

206301 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน            

206302 ประวัติศาสตร์จีน            

206311 การแปลภาษาจีน 1            

206351 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน            

206396 ระเบียบวิธีวิจัย            

206401 จีนกับประชาคมโลก            

206421 การฟัง-การพูดภาษาจีน 4            

206441 การเขียนภาษาจีน 2            

กลุ่มวิชาเอกเลอืก 

206123   เพลงภาษาจีนและส่ือบันเทิง            

206132  นิทานและเรื่องส้ันจีน            

206271  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาจีน            

206272  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในส านักงาน            

206303  วัฒนธรรมจีน            
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

206304  ปรัชญาจีน            

206305  จีนาภิวัฒน์            

206307  ศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน            

206312  การแปลภาษาจีน 2            

206313  ไวยากรณ์จีน 2            

206314  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน            

206323  การน าเสนอผลงานวิชาการ            

206332  สุภาษิตและส านวนจีน            

206334  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนและส่ือออนไลน์                        

206342  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ            

206343  ภาษาจีนโบราณ            

206352  กวีนิพนธ์จีน            

206354  วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย            

206355  วรรณกรรมจีนออนไลน์            

206371  ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว            

206372  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ                        

206373  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์            

206374  ภาษาจีนเพื่อการบริการทางการแพทย์            
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

206375  ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์            

206376  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการการบิน            

206377  ภาษาจีนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ ่
            อุปทาน 

           

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

206496 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี            
สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ 

206497 สหกิจศึกษา       

206498 การฝึกงาน       

206499 การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ       

เลือกเสร ี

206214  ภาษาจีนพื้นฐาน 1         

206215  ภาษาจีนพื้นฐาน 2         

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111  การอ่านเบ้ืองต้น                   

205121  การเขียนเบ้ืองต้น                 

205122   การเขียนย่อหน้า  
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

205131   การฟังและการพูดเบ้ืองต้น                   

205141   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                  

205232   การสนทนาภาษาอังกฤษ                 
 

กลุ่มภาษาจีน 
206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1           

206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2           

206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3           

206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4           

206321    การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1           

206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2           

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1                

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2                

207121 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1     


            

207122 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2     


            

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3                 

207221 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3 
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน               

209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา               

209113  ค าและระบบไวยากรณ์                 

209114  ระบบความหมาย                 

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา               

209116  ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร               

กลุ่มภาษาพม่า 
218101  ภาษาพม่า 1               



218102  ภาษาพม่า 2               


218131  การสนทนาภาษาพม่า 1                  

218141  การอ่านภาษาพม่า 1                  

218251  การเขียนภาษาพม่า 1               


218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                  

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1                

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2                

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4               

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1             

219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1              

กลุ่มภาษาเกาหลี 
221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                                

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                  

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                   

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1                 

221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2                      

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2                 

กลุ่มการท่องเที่ยว 

224111  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ            

224121  ทรัพยากรการท่องเท่ียว             

224232  หลักการจัดการโรงแรม           

224251  การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ            

224353  มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม            

224262  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1            

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                  

229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1             

229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1           

229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                

229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย                     

กลุ่มภาษาเวียดนาม 
778201  ภาษาเวียดนาม 1          

778202  ภาษาเวียดนาม 2            

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม           

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม          

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม          

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ-ท่องเท่ียว          

กลุ่มภาษาเขมร 
780101  ภาษาเขมร 1          

780102  ภาษาเขมร 2          

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร           
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร          

780311  การสนทนาภาษาเขมร          

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร          

กลุ่มภาษาลาว 
782111  ภาษาลาวเบ้ืองต้น                     

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน                     

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                   

782114  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารและวัฒนธรรม                    

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง                     

782116  ภาษาลาวขั้นสูง                  

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101 ปรัชญาเบ้ืองต้น            

784102 ปรัชญาตะวันออก            

784103 ปรัชญาตะวันตก            

784104 การใช้เหตุผล            

784105 ปรัชญากับศาสนา            

784106 จริยศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1   
         

785102  ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2   
        

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1   
        

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1    
     

 
  

785321  การสนทนาภาษาสเปน     
 
 

 
  

   
785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน     
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

  3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 

กล่มวิชาภาษาไทย     

208111  การพูดในท่ีชุมชน          

208112  การอ่านเชิงวิจารณ์           

208113  ศิลปะการเขียน           

208114  การสรุปความ                 

208121  วรรณกรรมเอกของ
ไทย  

          

208252  ปัญหาการใช้
ภาษาไทย 

              

(หมายเหตุ เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
         เป็นไปตาม ”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559” ข้อ 15 “การวัด
และประเมินผลการศึกษา” (ภาคผนวก ก)  

2.     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร 
  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาใน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ท่ีไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่ม
เลือกโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอน
จัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อทางคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
  2.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.2.1.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาจีน  
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจะต้องสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 (ระบบใหม่) หรือการ

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) ระดับ A2 หรือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนท่ีสาขาวิชาภาษาจีนจัดท าขึ้น  
 

   2.2.1.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
    2.2.1.2.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

    ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   2.2.1.2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยส าหรับนิสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

    2.2.1.2.3 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
     ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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2.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา  
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินท่ีได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากลโดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหา

งานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2)   การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง

พอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆในระยะเวลาต่างๆ 
(3)   การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้นๆ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามประกาศ“ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร” ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 ข้อ 20 
“การเสนอให้ได้รับปริญญาตร”ี(ดูภาคผนวก ก) และเป็นไปตามเกณฑ์ทวนสอบต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์ ตามท่ีระบุ
ในหมวดท่ี 5 ข้อ 2 ข้างต้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
(2)  จัดทีมอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ  
(3)  จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา

อุดมศึกษา(มคอ.) 
(4)  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพการเรียนการสอนแก่

อาจารย์ใหม่ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1)  จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

 (2)  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของอาจารย์ เช่น โครงการอบรมการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์เพื่อวดัและประเมินผล  
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตส่ือการสอน เช่น สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 (1)  ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 (2)  ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศ 
 (3)  ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและค่าลงทะเบียนปีละ 10,000 บาทต่อคน 
 (4)  มหาวิทยาลัยฯ มีทุนสนับสนุนท าโครงการวิจัยเรื่องละ 100,000 บาท 

(5)  สนับสนุนให้อาจารย์ลาเพื่อเพิ่มพูนผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นได้ 
(6)  กระตุ้นอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ัง

ในรูปการบรรยาย หรือการเขียนบทความลงในวารสารต่างๆ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
     หลักสูตรภาษาจีนมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยท าหน้าท่ีก ากับดูแล
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอน ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประชุมวางแผนในการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมพร้อมติดตามผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยมีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ .ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
- คณาจารย์ในหลักสูตรภาษาจีนจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอท่ีประชุมคณะท างานกล่ันกรอง
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 

1.2 อาจารย์และภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา 

1.3 อาจารย์ ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรภาษาจีนมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยประเมินความต้องการของ
ตลาดแรงงานจากผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังยังน าผลการประเมินภาวะการได้งานท า/ศึกษาต่อของบัณฑิตมา
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  

บัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรภาษาจีนคือต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ในด้านทักษะทาง
ภาษาจีนในระดับใช้ประกอบอาชีพได้ มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิดพร้อม
ประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในระดับท่ีควรเป็น 
สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอท่ีเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 
 



 

132 
 

3. นิสิต 
หลักสูตรภาษาจีนมีการก าหนดคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าท่ีติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา การคงอยู่ การส าเร็จ
การศึกษา และประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ก าหนดระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาด้านการเรียน เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนส าเร็จตามเกณฑ์การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

สาขาวิชาฯ มีระบบการรับนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดย มหาวิทยาลัยจะท า 
การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ 
ไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยหรือท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตามกระบวนการ
ต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร    
    เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง  
3. คัดเลือกโดยผ่านการสอบสัมภาษณ์ในระดับสาขาฯ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวาง
กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้แก่
อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้ม
อัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ 

ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

  การดูแลนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา และในกรณีท่ี
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาท่ีเกินความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่าย
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความ
ดูแลเพื่อมาพบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษา  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวัน
เวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาท่ีอาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
เข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถย่ืนร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร จากนั้นก็แจ้งปัญหาต่อ
คณะกรรมการประจ าบริหารหลักสูตร เพื่อหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ก็ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชาต่อไป 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรภาษาจีนมีระบบและการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายของสาขาวิชา มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 
นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาฯ ยังต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรและนิสิตในสาขาวิชาฯ อีกท้ังยังส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนในสาขาฯ ได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การเข้าร่วมอบรมท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว การศึกษาดูงานท้ังในและนอก
ประเทศ รวมทั้งการวิจัยท้ังแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม เป็นต้น โดยมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และการบริหาร
พัฒนาอาจารย์ดังนี ้

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีคง
อยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก  เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 

4. นอกจากนี้สาขาฯยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
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ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  

2. จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

3. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การ
วิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้

4. จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ท้ังในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ  

    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรภาษาจีนมีการออกแบบ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้มี เนื้อหาท่ีทันสมัย 
พร้อมวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังมีการประเมิน
ผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยยึดตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน ท้ังนี้ยัง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพดังนี้ 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดท า
รายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
แต่ละช้ันปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ท้ังรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก
ซึ่งรายวิชาเลือกท่ีจะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจาก
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาท่ีจะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกัน
เพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาท้ังจากความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่อง
เวลาเรียน-เวลาสอบท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  
ตารางเวลาท่ีเหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน   

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึง่ปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

สาขาฯได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร
เพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของรายวิชา 
ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือและส่ิงพิมพ์ส าหรับหลักสูตรภาษาจีนเป็นประจ าทุกปี
จ านวน 5,000 บาท พร้อมท าการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป  ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้เสนอความต้องการท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหลักสูตร เพื่อเพิ่มส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกับนิสิตในสาขาวิชาฯ ต่อไป  

เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรจะเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิต
ได้น าเสนอรายช่ือหนังสือท่ีต้องการในงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประเมินความเหมาะสม
ในการจัดซื้อต่อไป  นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอช่ือหนังสือท่ีสนใจในงาน NU Book Fair เพื่อเสนอให้
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการจัดซื้อต่อไป  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 

      การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยมีตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) ปีที่ 1 
(2561) 

ปีที่ 2 
(2562) 

ปีที่ 3 
(2563) 

ปีที่ 4 
(2564) 

ปีที่ 5 
(2565) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอี ยดของห ลัก สูตร ตามแบบ  มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละ เอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    x     x     x     x     x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาค 
สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  
วัน  หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

    x     x     x     x     x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

    x     x     x     x     x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7. มีการพัฒ นา/ปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
 
 

 x x x x 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) 
ปีที่ 1 
(2561) 

ปีที่ 2 
(2562) 

ปีที่ 3 
(2563) 

ปีที่ 4 
(2564) 

ปีที่ 5 
(2565) 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    x 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1-5) และตัวบ่งช้ีท่ี 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีในปีท่ี
ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมี
มาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจะต้องสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 (ระบบ

ใหม่) หรือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(TOCFL) ระดับ A2 หรือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนท่ี
สาขาวิชาภาษาจีนจัดท าขึ้น  

ท่ี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. - นิสิตสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้   
  ภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 (ระบบใหม่)   
หรือ 
- การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(TOCFL)  
  ระดับ A2                                  
หรือ 
- ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนท่ี 
  สาขาวิชาภาษาจีนจัดท าขึ้น 
 

  ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

 
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย ควบคุมการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งช้ี

ให้บรรลุเป้าหมายโดยมหาวิทยาลัย 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านท้ังหมดท่ีเปิดสอนมี

วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   50  

3 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   85  

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

    85 

5 นิสิต/บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างช่ือเสียงใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนใน
ลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   5  

8 จ านวนนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี    อยา่ง
น้อย 1 
ช้ินงาน 

 

9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      อย่าง
น้อย 1 
รายการ 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ 
เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ 

11 จ านวนพื้นท่ีเป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

อย่าง
น้อย 1 
พื้นท่ี 

อย่าง
น้อย 1 
พื้นท่ี 

อย่าง
น้อย 1 
พื้นท่ี 

อย่าง
น้อย 1 
พื้นท่ี 

อย่าง
น้อย 1 
พื้นท่ี 

 
ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นท่ีเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และส่ิงอื่นๆ ซึ่งจะท าให้เกิดส่ิงใหม่เพื่อท าให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็
จะค้นหาหนทางเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังใจ   
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ

ข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน                    
 1.1.2  การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยใช้

แบบสอบถาม/การสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
                1.1.3  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผล
การสอบ                         

1.1.4  น าผลการเรียนรู้ของนิสิต มาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษาโดยคณะฯ 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากแผนการสอน โดยพิจารณาจากวิธีการสอน กิจกรรม  

                       งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1.ประเมินจากนิ สิต ช้ันปี ท่ี  4  และบัณฑิต ท่ีจบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือการ   
  สัมภาษณ์ 

2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
3. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 
4. ประเมินจากสถานประกอบการท่ีนิสิตฝึกงาน 
5. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวลและน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟัง

ความคิดเห็นจากกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชนกรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมิน
ตนเองด้านคุณภาพการศึกษาและกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อส้ินภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อน าเสนอในท่ี
ประชุม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยันเรศวรว่าดว้ย  การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร   ว่าด้วย   การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2545 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2541  โดยมติสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุม ครั้งท่ี  122 (1/2549) เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2549”   
 ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป  

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2545  บรรดา
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  หรือประกาศอื่นใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้  
    “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 5.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
5.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาช้ันสูงท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    5.3  เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
    5.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิด 
ท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    5.5  ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะ 
ความผิดทางความประพฤติ 
 ข้อ  6 การสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 

 6.1มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยหรือท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    6.2มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้ท่ี
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ  หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ 
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 ข้อ  7 การรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันการศึกษาอื่น  
    7.1   มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่ง 
มหาวิทยาลัยรับรอง 

 7.2   คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 7.1.1  มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
 7.1.2  ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ปี

การศึกษา 
                       7.3   ผู้ประสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

  7.3.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 

  7.3.2  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา 
รายวิชาท่ีได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

            7.4   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณา 
จากคณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
                  7.5การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

  7.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาโดยความ 
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4  
ของหลักสูตรท่ีจะขอเทียบโอน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
      7.5.2  รายวิชาท่ีจะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับ
รายวิชาของมหาวิทยาลัย  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน C 
 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง  

 8.1ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอื่น  อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้  แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
    8.2การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
      8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา 

8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
    8.3การเทียบโอนหน่วยกิต 
      8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ  9 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
    มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
หรือมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ  10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 
          10.1 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น 
หรือผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสองจะต้องไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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     10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป  
     10.3 เมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต  โดยทางคณะ
จะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา  
 ข้อ  11  ระบบการจัดการศึกษา 
     11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะ หรือภาควิชาท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตท้ังมหาวิทยาลัย 
     11.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ท่ีจัดสอนในมหาวิทยาลัย    ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
     11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 
2 แบบ คือ 

                       11.3.1  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ  ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน  ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชา ให้มีจ านวนช่ัวโมง
ต่อหน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

                        11.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15   
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ท้ังนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของ
ระบบทวิภาค 

     11.4 กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาท่ีจ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
เพื่อการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับ
ด้วย  
     11.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
     11.6 การคิดหน่วยกิต 

    11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติใหม้ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

                        11.6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืน่ใด   ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมน่้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการลงทะเบียน
บางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     11.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชาท่ีก ากับไว้  
     11.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย  
                                    11.9.1 เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  สาขาวิชา 

                           11.9.2  เลขท่ี 4  แสดงถึง  ระดับช้ันปีของการศึกษา 
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                             11.9.3   เลขท่ี 5  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
                                 11.9.4   เลขท่ี 6   แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 
     11.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี ้
       11.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 
เฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
      11.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 
2.00   
     11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อส้ินภาคการศึกษา ของการศึกษา 
ในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  หรือการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี
การศึกษาส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตผู้นั้น ลงทะเบียนเรียน  ยกเว้น  ผู้ท่ี
จบการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ข้อ  12  หลักสูตรสาขาวิชา 
      12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
       12.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   เป็นกลุ่มรายวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวมดังนี้  
                            12.1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี   (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
                            12.1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
                             12.1.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)   ให้มีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 

                           12.1.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
       12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด   
และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น     โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
     12.2 หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120  
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน   8  ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน 12 
ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
     12.3 หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต  ให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  
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                12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  ให้ใช้
เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
     12.5 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  4   ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  
     12.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
และนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สาขาวิชา  
 ข้อ  13  การลงทะเบียนเรียน 
       13.1 การลงทะเบียนเรียน   ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
       13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน
รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้วยตนเองตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
      13.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของ 
การขอเพิ่มรายวิชา  หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  
              13.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
      13.5 วิชาใดท่ีได้รับอักษร  I  หรือ  P  นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
      13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
        การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค   แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
                กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิตส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาค    แบบ    2   ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา     ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียน
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อ
ปีการศึกษา   ตามวรรคสอง   ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
            13.7 การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
            13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  และคณะ  หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอม   และได้ยื่น
หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 
      13.9 ภาคการศึกษาปกติใด   หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด  ๆ   
ก็ตาม จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น  โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี  และ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
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             13.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตท่ีพ้นสภาพนิสิต    กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่   ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร    โดยให้ถือระยะเวลาท่ีพ้นสภาพนิสิตนั้น  เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปีนับจากวันท่ีนิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต 
                13.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนิสิต  นิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทน
การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรท้ังหมด หรือบางส่วนได้  หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาท่ี
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ก็ได้ 
 ข้อ  14  การเพิ่มและถอนรายวิชา   
       14.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ
ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
       14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75  ของเวลา
เรียนของภาคการศึกษานับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา  การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่ม
รายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะ
ได้รับอักษร W  
       14.3  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา    ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 
 
       14.4  การค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียของนิสิตท่ีย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น าเอาผล
คูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า  ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาท่ี
เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่น ามา
ค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ีย 
       14.5  การค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียของนิสิตท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้
ค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนใหม่  
 ข้อ  15  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
       15.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
       15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ   80  ของเวลาเรียนท้ังหมด  จึงจะ
มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับข้ัน 
F หรืออักษร U   
       15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับข้ันและค่าระดับข้ันในการวัดและประเมินผล  นอกจาก
รายวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
       15.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 
 
     สัญลักษณ์ ความหมาย   ค่าระดับข้ัน 
       A    ดีเย่ียม  (Excellent)             4.00 
       B+    ดีมาก  (Very  Good)  3.50 



 

149 
 

  B    ดี  (Good)   3.00 
  C+   ดีพอใช้  (Fairly  Good)             2.50 

       C    พอใช้  (Fair)              2.00 
      D+   อ่อน  (Poor)              1.50 
       D     อ่อนมาก  (Very Poor)  1.00 
       F    ตก  (Failed)              0.00 
       S    เป็นท่ีพอใจ  (Satisfactory) 
       U    ไม่เป็นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
        I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด  (In  Progress) 
       W    การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
     15.5 ระบบอักษร   S  และ  U    ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  และ
ประเมินผลด้วยอักษร  S  และ  U 
     15.6   อักษร   I  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้
เสร็จสมบูรณ์ได้  โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ  การให้อักษร  I  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อ
แก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร  I  เป็นระดับข้ัน  F  หรืออักษร  U 
     15.7  อักษร  P  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่และไม่
มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนท้ังนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  อักษร  
P จะเปล่ียนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไม่เกินวนัสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาคในสองภาค
การศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร P เป็นระดับข้ัน  F  
หรืออักษร  U 
     15.8 อักษร  W  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 
       15.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
       15.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
       15.8.3 นิสิตถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
       15.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
     15.9 อักษร  S  U  I  P และ  W  จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ีย 
     15.10  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ีย 
        15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาท่ีสอบได้เท่านั้น ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายท่ีประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
        15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียจาก 
หน่วยกิต   และค่าระดับขั้นของรายวิชาท้ังหมดท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
        15.10.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียให้น าเอาผลคูณ 
ของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของทุก ๆ  รายวิชาตามข้อ 15.10.1  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาท้ังหมด  ยกเว้นข้อ 15.9 และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง 
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มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตและค่าระดับข้ันท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียง
ครั้งเดียว 
 ข้อ  16  การเรียนซ้ า 
    16.1   รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ต่ ากว่า  C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  
    16.2   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า    
    16.3   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้ U  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า  
 ข้อ  17  การลา 
     17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
       นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
     17.2 การลาพักการศึกษา 
       17.2.1    นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล  ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนิสิตระหว่างประเทศ หรือ  

ทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอื่น ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

      17.2.2 นิสิตท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
       17.2.3  นิสิตท่ีลาพัก หรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
   17.3  การลาออก นิสิตท่ีประสงค์จะขอลาออก    ต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดี  แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ  18  การย้ายสาขาวิชา 
     18.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น 
     18.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
       18.2.1 นิสิตท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ภาควิชา  และคณบดีคณะเดิม  และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว    ไม่น้อย
กว่าสองภาคการศึกษาปกติ   
                    18.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีนิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น  ท้ังนี้ให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
                                 18.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนวัน
ลงทะเบียนเรียน  
                                         18.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหา
ค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหม่ได้ 
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 ข้อ  19  การพ้นสภาพนิสิต 
 นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
     19.1  ตาย 
     19.2  ลาออก 
     19.3  โอนไปเป็นนิสิต  นิสิตสถาบันการศึกษาอื่น  
     19.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
     19.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 13.9 
     19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
     19.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา  2 เท่าของเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
       19.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ   ยังมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ีย
ท้ังหมดไม่ถึง 1.50 
       19.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศึกษาปกติ  ยังมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ีย
ท้ังหมดไม่ถึง 1.75 
       19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศึกษาปกติข้ึนไป  หรือครบหกภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการจัดการศึกษาแบบสามภาคการศึกษา  ยังมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่ถึง 1.75  
 ข้อ  20  การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
                       20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
                   20.2 นิสิตท่ีได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                                 20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  และ
ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร  I  หรืออักษร  P 
                            20.2.2   ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี ้
                                       20.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง  ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน 2  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  3  ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                               20.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2  ปี) ส าเร็จการศึกษา 
ได้ไม่ก่อน  4  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                                  20.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา            
                         20.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  8  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา            



 

152 
 

                                       20.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี   6  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  10  
ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา                        
                                                 20.2.2.6  นิสิตท่ีขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรท้ังหลักสูตรอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา 
       20.2.3  มีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
     20.3 ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด   มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติราย ๆ ไป 
     20.4 นิสิตท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว  ต้องไม่เป็นนิสิต  หรือนิสิตท่ีโอนมาจากสถาบันอื่นและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้
       20.4.1 มค่ีาระดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป  
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.20 ถึง 3.49  จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง 
         20.4.2 ไม่เคยได้รับระดับข้ัน  F  หรืออักษร  U  และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าใน
รายวิชาใด 
 ข้อ  21  การอนุมัติปริญญา  สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อส้ินทุกภาค
การศึกษา 
 ข้อ  22  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี  ให้คณะเสนอช่ือนิสิตท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับ
รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี  ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
     22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
       22.1.1 เหรียญทอง ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคยได้รับระดับข้ัน 
F  หรืออักษร  U  หรืออักษรอื่นใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดท้ังสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมีค่าระดับ
ขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.75 
       22.1.2 เหรียญเงิน  ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคย 
ได้รับระดับข้ัน F  หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดท้ังสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
และมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.50   
     22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 
       เหรียญทองแดง   ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ   
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  และไม่เคยได้รับระดับข้ัน F  
หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น  และต้องมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 
 ข้อ  23  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้
ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ 
     23.1 การบริหารหลักสูตร 
               23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
               23.3   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
                    23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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 ข้อ  24  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดง 
การปรับปรุงดัชนี  ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 5  ปี  และมี 
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี   

 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ  25  นิสิตท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ประกาศใช้ให้ใช้บังคับเดิมต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  26  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจประกาศได้  การใดท่ี
มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควร  แล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    8     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

154 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
......................................... 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 
2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งท่ี 125 (4/2549) เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 19.8.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติขึ้น
ไป ส าหรับการจัดการในระบบทวิภาค แบบ 3  ภาคการศึกษา 
ต่อปีการศึกษา  ยังมีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่ถึง  1.75” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
       “ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญา เมื่อส้ินสุดทุก
ภาคการศึกษา  ยกเว้นกรณีท่ีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีหลักสูตรก าหนด  ให้อนุมัติปริญญาในวันท่ีมี
ผลการเรียนโดยสมบูรณ์  ในภาคการศึกษานั้น ๆ” 

     
ประกาศ  ณ  วันท่ี      25     กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

......................................... 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 
2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งท่ี 137 (5/2551) เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2551 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551” 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตท่ีเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 12.1.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต” 

     
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      14     สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2561 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
ท่ี 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1.   
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า    
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   

  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า  
2.1  รายวิชาเฉพาะ 

2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

2.2  กลุ่มวิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ  
2.2.2  วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 
2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.2.4  สหกิจศึกษา/การฝีกงาน/การฝึกอบรมหรือ  
         ฝึกงานต่างประเทศ 

        2.3  กลุ่มวิชาโท                        ไม่น้อยกว่า 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

30   
30 
- 

 72  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
6   

30  
30 
1 

105 
9 
3 
6 
78 
57 
9 
6 
 
6 
18 
6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120  141  
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระท่ีปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกติ      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังตอ่ไปนี ้

1.  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกติ 
001201 ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                          3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
              Information Science for Study and  
              Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ์          3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            3(2-2-5) 
 Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                     3(2-2-5) 
 Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 
 Happiness with Hobbies 

 
 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกติ      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังตอ่ไปนี ้

1.  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกติ 
001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    จ านวน  6 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า         3(2-2-5) 
              Information Science for Study  
              and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ์                3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                  3(2-2-5) 
 Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                           3(2-2-5) 
 Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก                3(2-2-5) 
 Happiness with Hobbies 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย       3(2-2-5) 
             Know Yourself, Understand Others,  
             Meaningful Life                                    
001241   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                  3 (2-2-5) 

             Western Music in Daily Life 
001242    การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม             3 (2-2-5) 
              Creative Thinking and Innovation  

                                              
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
   
       

 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001231ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)   
           Philosophy of Life for Sufficient living 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                          
             Philosophy of Life for Sufficient living 
 

 

ปิดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
ในกลุ่มมนุษย- 
ศาสตร์ 
 

คงเดิม 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระท่ีปรับปรุง 
001232   กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 
              Fundamental Laws for Quality of Life 
001233 ไทยกับประชาคมโลก                     3(2-2-5) 

              Thai State and the World Community 
001234    อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(2-2-5) 
               Civilization and Local Wisdom 
001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม          3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต       3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                         3(2-2-5) 
              Life Skills 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ                               3(2-2-5)      
              Media Literacy 

 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life  
001233   ไทยกับประชาคมโลก                             3(2-2-5) 

             Thai State and the World Community 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 3(2-2-5) 
              Civilization and Local Wisdom 
001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                  3(2-2-5)             

Politics, Economy and Society 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 
              Life Skills 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ                                      3(2-2-5)      
              Media Literacy 
001239    ภาวะผู้น ากับความรัก                              3(2-2-5)      
          Leadership and Compassion         
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม               3(2-2-5) 

              Group Dynamics and Teamwork 
001252    นเรศวรศึกษา                                       3(2-2-5) 

              Naresuan Studies       
001253    การเป็นผู้ประกอบการ                             3(2-2-5) 
              Entrepreneurship 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 
              Man and Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information  
              Science 
 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275 อาหารและวิถีชีวิต                    3(2-2-5) 
              Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว           3(2-2-5) 

    Energy and Technology  Around  Us 
001277 พฤติกรรมมนุษย์                    3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                    3(2-2-5) 
              Life  and  Health 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             3(2-2-5) 
              Man and the Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information  
              Science 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275 อาหารและวิถีชีวิต                3(2-2-5) 
              Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                    3(2-2-5) 
              Energy and Technology  around  Us 
001277 พฤติกรรมมนุษย์                    3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                    3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
ในกลุ่ม

สังคมศาสตร์ 

คงเดิม 

คงเดิม 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระท่ีปรับปรุง 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5)       
              Science in Everyday Life 

คงเดิม 

5. กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                 1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 
 

5. กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                        1(0-2-1) 
            Sports and Exercises  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                               30  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะบังคับ                                จ านวน     6   หนว่ยกิต 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                                                                       
                                                                         1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     
                                                                         1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน  

                                                                 1(0-2-1) 
781101     วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                             3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะเลือก 
 
วิชาเอกบังคับ                                   จ านวน   66  หน่วยกิต 
206111         ภาษาจีน 1                                           3(2-2-5) 
206112         ภาษาจีน 2                                           3(2-2-5) 
206121         การฟัง-การพูดภาษาจีน 1                         3(2-2-5) 
206122         การฟัง-การพูดภาษาจีน 2                         3(2-2-5) 
206123         ระบบเสียงภาษาจีน                                3(2-2-5) 
206143         อักษรจีน                                             3(2-2-5) 
206201         ประวัติศาสตร์จีน                                   3(2-2-5) 
206211         ภาษาจีน 3                                          3(2-2-5) 
206212         ภาษาจีน 4                                          3(2-2-5) 
206213         ไวยากรณ์จีน 1                                     3(2-2-5) 
206221         การฟัง-การพูดภาษาจีน 3                        3(2-2-5) 
206231         การอ่านภาษาจีน 1                                3(2-2-5) 
206232         การอ่านภาษาจีน 2                                3(2-2-5) 
206241         การเขียนภาษาจีน 1                               3(2-2-5) 
206301         ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน                 3(2-2-5) 
206311         การแปลภาษาจีน 1                                3(2-2-5) 
206351         ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน                3(2-2-5) 
206398        ระเบียบวิธีวิจัย                                     3(2–2-5) 
206497         สหกิจศึกษา                                       6 หน่วยกิต 
หรือ 
206498       การอบรมในต่างประเทศหรือการฝึกงาน     6 หน่วยกิต 
206499       วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                   6 หน่วยกิต 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า             จ านวน    30   หน่วยกติ 
วิชาเฉพาะบังคับ                           จ านวน     3   หน่วยกติ 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                      
                                                                      1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     
                                                                      1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน  
                                                                1(0-2-1) 
  
วิชาเฉพาะเลือก                           จ านวน     6   หน่วยกติ 
208001        การเขียนภาษาไทยเพื่อการสือสาร           3(2-2-5) 
776261        ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน         3(3-0-6)                       
784201        ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน 
                  ศตวรรษที่ 21                                   3(3-0-6) 
 
วิชาเอกบังคับ                              จ านวน     57  หน่วยกติ 
206111        ภาษาจีน 1                                      3(2-2-5) 
206112        ภาษาจีน 2                                      3(2-2-5) 
206121        การฟัง-การพูดภาษาจีน 1                    3(2-2-5) 
206122        การฟัง-การพูดภาษาจีน 2                    3(2-2-5) 
206131        การอ่านภาษาจีน 1                            3(2-2-5) 
206211        ภาษาจีน 3                                      3(2-2-5) 
206212        ภาษาจีน 4                                      3(2-2-5) 
206213        ไวยากรณ์จีน 1                                 3(2-2-5) 
206221        การฟัง-การพูดภาษาจีน 3                    3(2-2-5) 
206231        การอ่านภาษาจีน 2                            3(2-2-5) 
206241        การเขียนภาษาจีน 1                           3(2-2-5) 
206301        ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน             3(2-2-5) 
206302        ประวัติศาสตร์จีน                               3(2-2-5) 
206311        การแปลภาษาจีน1                             3(2-2-5) 
206351        ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน            3(2-2-5) 
206396        ระเบียบวิธีวิจัย                                3(2–2-5) 
206401      จีนกับประชาคมโลก                           3(2-2-5) 
206421        การฟัง-การพูดภาษาจีน 4                    3(2-2-5) 
206441        การเขียนภาษาจีน 2                           3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ปรับลดรายวิชา
วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

                   

 

 

- เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาให้สอดคล้องกับ
ชั้นปีการศึกษา 

- เพิ่มรายวิชาจีนกับ
ประชาคมโลก เพื่อให้
ทันต่อสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
สาระที่ปรับปรุง 

วิชาเอกเลือก                                        จ านวน   9  หนว่ยกิต 
206302        วัฒนธรรมจีน                                         3(2-2-5) 
206303        ภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย                    3(2-2-5) 
206304        หมากล้อมจีน                                         3(2-2-5) 
206305        โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน                        3(2-2-5) 
206312        การแปลภาษาจีน 2                                 3(2-2-5) 
206313        ไวยากรณ์จีน 2                                       3(2-2-5) 
206331        ภาษิตส านวนจีน                                     3(2-2-5) 
206332        ภาษาจีนโบราณ                                      3(2-2-5) 
206333        ภาษาจีนธุรกิจ                                        3(2-2-5) 
206334        การอ่านหนังสือพิมพ์จีน                            3(2-2-5) 
206341        การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ                     3(2-2-5) 
206342       การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                         3(2-2-5) 
206352       กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง                                  3(2-2-5) 
206353       วรรณกรรมสามก๊ก                                   3(2-2-5) 
206354       วรรณกรรมความฝันในหอแดง                      3(2-2-5) 
206355       บทพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพ  
                 รัตนราชสุดาฯ                                         3(2-2-5)                                                                                                                       
206411        การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5)                                                              
206412        การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)           3(2-2-5) 
206421        ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก ์                         3(2-2-5) 

 
 

วิชาเอกเลือก                                   จ านวน   9  หน่วยกติ 
206123   เพลงภาษาจีนและสื่อบันเทิง                   3(2-2-5) 
206132     นิทานและเร่ืองสั้นจีน                             3(2-2-5) 
206271     คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาจีน            3(2-2-5) 
206272     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในส านักงาน             3(2-2-5) 
206303     วัฒนธรรมจีน                 3(2-2-5)   
206304   ปรัชญาจีน                 3(2-2-5) 
206305  จีนาภิวัฒน์                   3(2-2-5) 
206307     ศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน                  3(2-2-5) 
206312   การแปลภาษาจีน 2                               3(2-2-5) 
206313     ไวยากรณ์จีน 2                                    3(2-2-5)     
206314     การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน                3(2-2-5) 
206323     การน าเสนอผลงานวิชาการ                      3(2-2-5) 
206332     สุภาษิตและส านวนจีน                            3(2-2-5) 
206334     การอ่านหนังสือพิมพ์จีนและสื่อออนไลน์       3(2-2-5) 
206342     การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                      3(2-2-5) 
206343     ภาษาจีนโบราณ                                   3(2-2-5)  
206352     กวีนิพนธ์จีน   3(2-2-5) 
206354   วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(2-2-5) 
206355   วรรณกรรมจีนออนไลน์  3(2-2-5) 
206371     ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว                 3(2-2-5) 
206372    การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
206373    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์                 3(2-2-5) 
206374    ภาษาจีนเพื่อการบริการทางการแพทย์       3(2-2-5) 
206375    ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์            3(2-2-5) 
206376    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการการบิน         3(2-2-5) 
206377    ภาษาจีนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                     
                                                                      3(2-2-5) 
 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี               
206496        วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี              6 หน่วยกิต 
 
สหกิจศึกษา / การฝึกงาน / การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ 
206497        สหกิจศึกษา                                  6 หน่วยกิต 
หรือ 
206498       การฝึกงาน                                  6 หน่วยกิต 
หรือ 
206499       การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ     6 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

- ปรับเพิ่มรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเอกเลือก โดย
เพิ่มวิชาชีพทางทักษะ
จีนด้านธุรกิจออนไลน์ 
การบิน การแพทย์    
โลจิสติกส์ ฮวงจุ้ย 

- เพิ่มรายวิชาการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การเผยแพร่ผลงาน 

- ปรับลดรายวิชา
ทางด้านวรรณกรรม 
เช่น วรรณกรรมสามก๊ก 
กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง 
วรรณกรรมความผันใน
หอแดง เพราะสามารถ
เรียนเน้ือหาโดยสังเขป
ได้จากรายวิชาความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดี
จีน 

 

 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชาฝึกงาน
ต่างประเทศ เพื่อจะได้มี
โอกาสออกไปฝึกงานใน
ประเทศที่ใช้ภาษาจีน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 
 วิชาโท  หรือ เลือกเรียนรายวิชาในหลักสตูรอื่น ๆ โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา   ไม่น้อยกว่า               18  หน่วยกิต                                            
   3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม              3(3-0-6) 
205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)              3(3-0-6)                               
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)             3(3-0-6)                             
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)        3(2-2-5)             
205222 การเขียนย่อหน้า(ภาษาอังกฤษ)                 3(3-0-6)                              
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
   3.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207111 ภาษาญี่ปุ่น 1                3(2-2-5) 
207102    ภาษาญี่ปุ่น 2                               3(2-2-5) 
207201    ภาษาญี่ปุ่น 3                               3(2-2-5) 
207202    ภาษาญี่ปุ่น 4                               3(2-2-5) 
207231    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1         3(2-2-5) 
207232    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2          3(2-2-5) 
   3.3 กลุ่มภาษาไทย 
208111    การพูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)              3(2-2-5) 
208112    การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)              3(2-2-5) 
208113    ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)              3(2-2-5) 
208258    การสรุปความ(ภาษาไทย)                3(2-2-5) 
208252    การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)              3(2-2-5) 
208253    ปัญหาการใช้ภาษาไทย               3(2-2-5) 
   3.4 กลุ่มวิชาพม่าศึกษา 
218101    ภาษาพม่า  1                            3(2-2-5) 
218102  ภาษาพม่า  2       3(2-2-5) 
218131   การสนทนาภาษาพม่า  1                        3(2-2-5)  3(2-2-5)                
218141  การอ่านภาษาพม่า  1      3(2-2-5) 
218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
218251  การเขียนภาษาพม่า  1                           3(2-2-5) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101   ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1            3(2-2-5) 
219102   ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2            3(2-2-5) 
219103   ภาษาฝร่ังเศส 1             3(1-4-4) 
219104   ภาษาฝร่ังเศส 2                                   3(1-4-4) 
219121   การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1            2(1-2-3) 
219222   การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2            2(1-2-3) 
219231   การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1            2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิชาโท  หรือ เลือกเรียนรายวิชาในหลักสตูรอื่น ๆ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่นอ้ยกว่า 18  หน่วยกิต  
                                            
   3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม            3(3-0-6) 
205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)             3(3-0-6)                               
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)            3(3-0-6)                             
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)       3(2-2-5)             
205222 การเขียนย่อหน้า(ภาษาอังกฤษ)                3(3-0-6)                              
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
   3.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207111 ภาษาญี่ปุ่น 1              3(2-2-5) 
207102    ภาษาญี่ปุ่น 2                             3(2-2-5) 
207121    การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1               3(2-2-5) 
207122    การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2               3(2-2-5) 
207201    ภาษาญี่ปุ่น 3                             3(2-2-5) 
207221    การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2               3(2-2-5) 
   3.3 กลุ่มภาษาไทย 
208111    การพูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)            3(2-2-5) 
208112    การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)            3(2-2-5) 
208113    ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)            3(2-2-5) 
208114    การสรุปความ(ภาษาไทย)              3(2-2-5) 
208121    วรรณกรรมเอกของไทย(ภาษาไทย)           3(2-2-5) 
208252    ปัญหาการใช้ภาษาไทย             3(2-2-5) 
   3.4 กลุ่มวิชาพม่าศึกษา 
218101    ภาษาพม่า  1                           3(2-2-5) 
218102  ภาษาพม่า  2      3(2-2-5) 
218131   การสนทนาภาษาพม่า  1                       3(2-2-5)  3(2-2-5)                
218141  การอ่านภาษาพม่า  1      3(2-2-5) 
218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
218251  การเขียนภาษาพม่า  1                           3(2-2-5) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101   ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1            3(2-2-5) 
219102   ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2            3(2-2-5) 
219103   ภาษาฝร่ังเศส 1             3(1-4-4) 
219104   ภาษาฝร่ังเศส 2                                   3(1-4-4) 
219121   การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1            2(1-2-3) 
219222   การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2            2(1-2-3) 
219231   การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1            2(1-2-3) 

จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม  
แต่เปลี่ยนจากวิชาเลือก
เฉพาะสาขาเป็นวิชาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     เปลี่ยนแปลงรหัสและ    
     รายวิชาพร้อมเพิ่มเติม  
     จ านวนชั่วโมงศึกษา 
     ด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
สาระที่ปรับปรุง 

   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                                3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                                3(2-2-5) 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1                  3(2-2-5) 
221201  ภาษาเกาหลี 3                                3(2-2-5) 
221202  ภาษาเกาหลี 4                                3(2-2-5) 
221301  ภาษาเกาหลี 5                                3(2-2-5) 
 
   3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                                3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                                3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม                  3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม                  3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม                  3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ                  3(2-2-5) 
 
3.8 กลุ่มภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1                                3(2-2-5) 
780102    ภาษาเขมร 2                                3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร           3(2-2-5) 
780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร           3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                                3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร                  3(2-2-5) 
 
3.9 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย   
229101      ภาษาอินโดนีเซีย 1                                3(2-2-5) 
229102      ภาษาอินโดนีเซีย 2                                 3(2-2-5) 
229201     การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1                3(2-2-5) 
229202    การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                          3(2-2-5) 
229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                         3(2-2-5) 
229302    ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย              3(2-2-5) 
 
 

   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                        3(2-2-5) 
221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                        3(2-2-5) 
221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1            3(2-2-5) 
221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1            3(2-2-5) 
221382  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2            3(2-2-5) 
221332  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี            3(2-2-5) 
    
  3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                         3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                         3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ           3(2-2-5) 
 
3.8 กลุ่มภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1                        3(2-2-5) 
780102    ภาษาเขมร 2                        3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                        3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร          3(2-2-5) 
 
3.9 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย   
229101    ภาษาอินโดนีเซีย 1                        3(2-2-5) 
229102    ภาษาอินโดนีเซีย 2                         3(2-2-5) 
229201    การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1         3(2-2-5) 
229202    การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                  3(2-2-5) 
229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                 3(2-2-5) 
229302    ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
          
         
        รายวิชาคงเดิม 
 
 
 
 
            
          
           
 

      
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ปรับเปลี่ยนรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
สาระที่ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10  กลุ่มภาษาศาสตร ์
209111    ภาษาศาสตร์พื้นฐาน                            3(2-2-5) 
209112    เสียงและระบบเสียงในภาษา                   3(2-2-5) 
209113    ค าและระบบไวยากรณ์                          3(2-2-5) 
209114    ระบบความหมาย                                3(2-2-5) 
209115    ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา               3(2-2-5) 
209116    ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
 
3.11  กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
784101    ปรัชญาเบื้องต้น                                 3(3-0-6) 
784102    ปรัชญาตะวันออก                               3(3-0-6) 
784103    ปรัชญาตะวันตก                                 3(3-0-6) 
784104    การใช้เหตุผล                                     3(3-0-6) 
784105    ปรัชญากับศาสนา                                3(3-0-6) 
784106    จริยศาสตร์                                        3(3-0-6) 
 
3.12  กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ   
                                                           3(2-2-5) 
224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว                 3(2-2-5) 
224232 หลักการจัดการโรงแรม      3(2-2-5) 
224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ     3(2-2-5) 
224262 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 
                                 3(2-2-5) 
    

3.13  กลุ่มวิชาภาษาสเปน 
785101     ภาษาสเปนเบื้องต้น 1                          3(2-2-5)    3(2-2-5) 
785102     ภาษาสเปนเบื้องต้น 2                          3(2-2-5)      3(2-2-5) 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือ 
ตามผลการพิจารณาของภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัด
ระดับภาษาสเปน) 
785201     ภาษาสเปนขั้นกลาง  1                         3(2-2-5)    3(2-2-5) 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
785202     ภาษาสเปนขั้นกลาง  2                         3(2-2-5)     3(2-2-5)    Intermediate Spanish II 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
785321     การสนทนาภาษาสเปน                      3(2-2-5)   3(2-2-5) 
785303     การเขียนเรียงความภาษาสเปน               3(2-2-5)   3(2-2-5) 

    
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มกลุ่มวิชาโท
ภาษาศาสตร์/กลุ่มวิชา
ปรัชญาและศาสนา/
การท่องเที่ยว/ภาษา
สเปน 
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กลุ่มการศกึษาอิสระ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
จ านวน                                                       6 หน่วยกติ ดังนี ้

206497       สหกิจศึกษา                                          6 หน่วยกิต 
หรือ 
206498       การอบรมในต่างประเทศ                           6 หน่วยกิต 
                 หรือการฝึกงาน    

 
วิชาเลือกเสรี                                                      6   หน่วยกิต 

 
                   
 
 
 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี                                           6   หน่วยกติ 

 

 

     ปรับย้ายกลุ่ม 

 

 
      คงเดิม 
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ภาคผนวก ค 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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           ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ การแต่งต าราของอาจารย์ย้อนหลัง 5 ปี 
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ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2561 

ภาระการ
สอนปี

การศึกษา 
2562 

ภาระการ
สอนปี

การศึกษา 
2563 

ภาระการ
สอนปี

การศึกษา 
2564 

นางชวนพิศ  
เทียมทัน 

3849900186441 
 

ผศ. Ph.D. (The History 
of International 
Relations)  
M.A. (Ancient Chinese 
History) 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

2549 
 
 

2542 
 

2536 

Nanjing University 
 
 
Peking University 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
 
 
 
 
 
 
 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน 
ปี

การศึกษา 
2561 

ภาระการ
สอน 
ปี

การศึกษา 
2562 

ภาระการ
สอน 
ปี

การศึกษา 
2563 

ภาระการ
สอน 
ปี

การศึกษา 
2564 

นางภูริวรรณ  
วรานุสาสน์ 

3659900593135 อาจารย์ อ.ด. 
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 
 
อ.ม. (ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
 
อ.บ. (ภาษาจีน) 
(เกียรตินิยม) 

2556 
 

2551 
 

2546 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อมรรัตน ์
เนตรธัญญกร
วงศ์ 
 

1959800038272 อาจารย์ Ph.D.(Comparative 
literature and world 
literature) 
 
M.A. (Linguistics and 
Applied Linguistics) 
 
ศศ.บ.ภาษาจีน 
(เกียรตินิยม) 

2559 
 
 
 

2555 
 
 

2552 
 
 

Tianjin Normal 
University 
 
 
Yunnan University 
 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2561 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2562 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2563 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2564 

ชนัญญา  
พวงทอง 
 

1640600019597 อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and 
Applied Linguistics) 
 
M.A. (Curriculum and 
Teaching 
methodology) 
 
ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) 

2559 
 
 

2555 
 
 
 

2551 

Beijing Language 
and Culture 
University 
Beijing Language 
and Culture 
University 
 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

จิรานุวัฒน์  
สวัสด์ิพิชญ
สกุล 

3670700830218 อาจารย์ Ph.D.(Chinese 
Studies) 
 
MS.S.SC(Chinese 
Studies) 
 
ศศ.บ.ภาษาจีน 
(เกียรตินิยม) 

2557 
 
 

2550 
 
 

2547 
 

National Sun Yat 
Sen University 
 
National Sun Yat 
Sen University 
 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 
 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2561 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2562 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2563 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2564 

Tan 
Zhengrong 
 

Passport No. 
EA4992615 

อาจารย์ ศศ.ม.(วรรณกรรมจีน
สมัยใหม่และวรรณกรรม
ร่วมสมัย) 
 
ศศ.บ.(ประยุกต์ศิลป์) 
 
 
B.A. (Art) 

2558 
 
 
 

2554 
 
 

2551 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
Honghe University 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

นางจุไรรัตน์ 
โสภา 

3700700914658 ผศ. 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

2544 
 

2530 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2561 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2562 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2563 

ภาระการ
สอนป ี

การศึกษา 
2564 

Mr.Yang Bo Passport No. 
G27489855 

อาจารย์ ศศ.ม.(วรรณกรรมจีน
สมัยใหม่และวรรณกรรม
ร่วมสมัย) 
 
B.A. (Teaching in 
Chinese as a Second 
Language) 

2558 
 
 

 
2551 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
Yunnan University 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  
10 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
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                                                            แผนพัฒนาอาจารย์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ ศิริรัตน์  
กิตติจารุขจร  

Ph.D. 
 

Comparative 
literature and world 
literature 

Tianjin Normal University 2559-2562 

2 อาจารย์ ธราธร จิราพงษ์  Ph.D. 
 

Chinese as Foreign 
languages   

Beijing Language and Culture 
University  

2560-2563  
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 
หนังสือสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
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ภาคผนวก ช 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง การแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการ  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
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ภาคผนวก ซ 
 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาจีน  
โดยส ารวจผู้จบการศึกษา 2560 ในประเด็นหลกัๆ ดังนี้ : 

 
ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 รายละเอียดดังตารางแนบ 
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