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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.     รหัสและชื่อหลักสูตร 
         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   
         135 หน่วยกิต 
 
5.     รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1 รูปแบบ   

   หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
        5.2 ภาษาที่ใช้   
             ภาษาจีน ภาษาไทย และเอกสารต าราในวิชาของหลักสูตรที่เป็นภาษาจีน/อังกฤษ 
        5.3 การรับเข้าศึกษา   
             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 



2 
 

        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
             เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.     สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  (เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556) โดย

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

         คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

         ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

         สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

         ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 

         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

         ครั้งที่ 177 (11/2555) วันที ่25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2555 

 

7.     ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 

 
8.     อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1)  นักแปล  
(2)  นักเขียน  
(3)  บรรณาธิการ  
(4)  อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น มัคคุเทศก์    
(5)  นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ  
(6)  อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันของรัฐและเอกชน 
(7)  เจ้าหน้าที่สายการบิน  
(8)  นักข่าว 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. นางชวนพิศ  เทียมทัน XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ Ph.D. (The History of 
International Relations)  
 
 
M.A.(Ancient Chinese History) 

 
 
 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยนานกิง 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
มหาวิทยาลัยปกักิ่ง 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปตัตาน ี

พ.ศ.2549 

 
 
 
พ.ศ.2542 
 
 
 
พ.ศ.2536 

2. นายเอกสัณห์   
ชินอัครพงศ์   

XXXXXXXXXXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.A.(TCFL) 
 
 
 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

 

Tianjin Normal University   
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปตัตาน ี

พ.ศ.2547 

 
 
 
พ.ศ.2525 
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10.     สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และฝึกงานในสถานปฏิบัติงานนอก

มหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบริษัท/โรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ภาษาจีน 

 

11.     สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเคยเป็นประเทศที่เคยได้ชื่อว่าดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ในอดีต แต่

ทว่า เวลาผ่านไปไม่กี่ปีกลับผงาดขึ้นเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านเศรษฐกิจ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีเนื้อที่ประมาณ 9,326,410 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 18 เท่า มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 ประเทศ มีประชากรประมาณ 1.3 พันล้านคน ประกอบด้วย
ประชากรที่มีก าลังบริโภคคือ 0-64 ปี ถึงร้อยละ 92.5 เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหน่ึง
ของโลกภายในทศวรรษนี้ และคาดกันว่าในปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยถึง 6 ล้าน
คน การค้าระหว่างไทยกับจีนคาดว่าจะขยายมูลค่าถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 ประกอบกับใน
ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมจากจีนถึงไทยสะดวกสบายกว่าในอดีตมาก ทั้งทางอากาศ ทางบก และทาง
น้ า ช่องทางถนนสายเศรษฐกิจจึงเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ การเรียนรู้ภาษาจีนจึงกลายเป็นความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ส าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศในปัจจุบันของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าภาษาจีนได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน
ไทยในทุกระดับ ไม่ว่าด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนัก
ธุรกิจชาวจีนทั้งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน หรือสิงคโปร์ซึ่งมีอัตราส่วนการท าธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 
ดังนั้น ผู้เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการท างาน และเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
ค้าขายเชิงธุรกิจกับจีน ดังนั้น ในอนาคตจะต้องมีการวางแผนหลักสูตรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านจีนธุรกิจ
ให้กับนิสิต เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการขยายตัวทางด้านสังคมและวัฒนธรรมส่งผลท าให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาท

ทั้งต่อภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอื่นๆของโลก ดังจะเห็นได้จากการท่ีองค์การสหประชาชาติ และด้วย
ความส าคัญของภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เองที่ส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้นๆ ที่
ได้รับความสนใจจากผู้เรียนภาษาในหลายประเทศทั่วโลกไม่น้อยไปกว่าภาษาส าคัญอ่ืนๆ 
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 นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์ได้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ความ
รวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมที่
หลากหลาย ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน 
 
12.     ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1   ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เปิดสอนเป็นวิชาเอกครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 

ต่อมาได้ท าการปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของหลักสูตรในปี พ.ศ.2548  และปี พ.ศ.2551 
เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  เพื่อรองรับการแข่งขันด้านวิชาการและก้าวสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ในศาสตร์แขนงสาขาวิชาภาษาจีน 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นภารกิจหนึ่งในพันธกิจหลักคือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรง
ตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ดังนั้น การ
ปรับรายวิชาทั้งวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกให้เหมาะสม เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
ภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

        
13.     ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตร

อื่น 

  รหัส         ชื่อวิชา                          หน่วยกิต 
 205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3(3-0-6) 
 205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205222 การเขียนย่อหน้า(ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
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      207101       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) 
     208111                การพูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)  3(2-2-5) 

                            208112        การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)  3(2-2-5)     

                            208113         ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)   3(2-2-5) 

                            208251          การสรปุความ(ภาษาไทย)   3(2-2-5) 

                            208252                 การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)  3(2-2-5) 

                            208253                ปัญหาการใช้ภาษาไทย   3(2-2-5) 

                            218101           ภาษาพม่า 1      3(2-2-5)  

   218102           ภาษาพม่า 2     3(2-2-5) 
 218131    การสนทนาภาษาพม่า 1   3(2-2-5)  
 218141    การอ่านภาษาพม่า 1   3(2-2-5)  
 218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 218251    การเขียนภาษาพม่า 1   3(2-2-5)  
 219101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   3(2-2-5) 
 219102        ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2   3(2-2-5) 

 219103        ภาษาฝรั่งเศส 1    3(1-4-4) 

 219104        ภาษาฝรั่งเศส 2    3(1-4-4) 

 219121       การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1  2(1-2-3) 

    219222       การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2  2(1-2-3) 

    219231        การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  2(1-2-3) 

    221101       ภาษาเกาหลี 1                                      3(2-2-5) 

 221102 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
 221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
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 221201 ภาษาเกาหลี 3 3(2-2-5) 
 221202 ภาษาเกาหลี 4 3(2-2-5) 
 221301 ภาษาเกาหลี 5 3(2-2-5) 

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) 

   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) 

  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) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
    จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส       ชื่อวิชา                 หน่วยกิต/คาบเรียน 
206111    ภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
206112    ภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
206121    การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
206211    ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 
206212    ภาษาจีน 4      3(2-2-5) 
206231    การอ่านภาษาจีน 1    3(2-2-5) 
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13.3    การบริหารจัดการ 
 (1)  มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้ประสานงานกับคณะฯและอาจารย์ผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

(2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 
ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีเนื้อหาในบทเรียนตรงกับค าอธิบายรายวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรน้ี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.     ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.1   ปรัชญา 
          เรียนรู้ภาษาจีน  รอบรู้จีนศึกษา  ใฝ่รู้คู่คุณธรรม 
          1.2   ความส าคัญ 
    ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมในยุคปัจจุบัน และเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ มิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนไทยและผู้ใช้ภาษาจีน ทั้งในระดับประชาชนและระดับประเทศ  ดังนั้น  หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ด้านภาษาจีนเป็น
อย่างดี 
          1.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
            (1)  มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนซึ่งเป็นวิชาเอก และภาษาอ่ืนๆที่เป็นวิชาโท  

(2)  มีความรู้ความเข้าใจระหว่างความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทย-จีน   
(3)  มีความสามารถในการน าความรู้ด้านภาษาจีนและวิชาโทไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง

สร้างสรรค์ เช่น ประกอบอาชีพหรือแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
(4)  มีความใฝ่รู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมอันดี  
 

 2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนพัฒนาหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมาย

และแผนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 โดย ศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต 
และเก่งพิชิตปัญหา เป็นที่ต้องการ
ของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Based 

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ซึ่งหลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ 
Knowledge Based Society ด้วย

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 
และ 5 ที่สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนในรูป
ของ มคอ.3 และ 4 ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.  ร้อยละของจ านวน
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Competency) และได้รับค่าจ้างใน
อัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เฉลี่ย 

จิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองด้วยระบบ e-Learning ซึ่ง
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
(Language Center) จะเป็นหน่วย
สนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงาน
แก่คณาจารย์เพื่อปรับระบบการเรียน
การสอนที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางและมี
ส่วนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้
คิด ให้ค้นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้
ปฏิบัติ 
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาค
เรียนละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจน
ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  
-  มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
-  มีระบบ Co-operative Education 

 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิต
มีความสามารถในการประยุกต์และ
บูรณาการความรู้โดยรวม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย  
-  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 

รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่
เปิดสอนในหลักสูตร มีการ
เชิญวิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายอย่างน้อยวิชาละ 
1  ครั้ง 
4.  นิสิตจะต้องมีการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
(ดูจาก มคอ.4) 
5.  ร้อยละของรายวิชาที่มี 
Tutorial 
6.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 
ทุกรายวิชา 
7.  ร้อยละของนิสิตที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี (6-9 หน่วยกิต) 
8.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
9.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้ง
แรกผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตที่มี
งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
11. ค่าเฉลี่ยของอัตรา
เงินเดือนของนิสิตสูงกว่า
อัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
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Problem Based Learning/Topic 
Based Learing แทน Content Based 
Learning  
-  จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดย
เร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สื่อสารที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา 
-  จัดให้มีระบบ Tutorial ในทุกรายวิชา
และมีการจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-  ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรีทุกคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการสอน
ที่เอื้อต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี้วัดระดับขีดความสามารถ
ของบัณฑิต (Competnecy Based 
Assessment) โดย  
-  จัดให้มีระบบวัดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

ก าหนด  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.     ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1 ระบบ 
         ระบบจัดการศึกษาแบบทวิภาค  โดยข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคผนวก ก) 
       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จะจัดตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
        ไม่มี 
 
2.     การด าเนินการหลักสูตร 
        2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
        จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ 
          ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคการศึกษาต้น (ต้ังแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม)  ภาคการศึกษา
ปลาย (ต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน)  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือน
สิงหาคม)  โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้นไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

 
        2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  (1)  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
  (2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง  การรับ

สมัครนิสิตเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
  (3)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

         2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
           นิสิตแรกเข้าอาจจะมีปัญหาทางด้านภาษาจีนที่แตกต่างกันได้  เนื่องจากภาษาจีนมีการจัดให้มีการ
เรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานตามความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งไม่ถ้วนทั่วและมีมาตรฐาน
ต่างกัน รวมถึงการให้ความสนใจภาษาจีนของนิสิตเองอาจจะศึกษามาโดยวิธีการอ่ืนๆตามอัธยาศัย ซึ่งจะ
เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรภาษาจีนได้ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
(1)  จัดให้มีการเรียนการสอนโดยแยกกลุ่มเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีระดับภาษาจีนพื้นฐานที่

แตกต่างกัน หรือ 
(2)  การก าหนดเกณฑ์ระบุคุณสมบัติในการรับนิสิตเข้าศึกษาให้แน่ชัดเป็นทางหนึ่งทางใดหรือทั้ง

สองทางแยกก าหนดให้ชัดเจน หรือ 
(3)  ปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนโดยการจัดโครงการปรับพื้นภาษาจีนให้ผู้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปี 
จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30  30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 
รวมจ านวนในแต่ละปี 30 60 90 120 120 
จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
          2.6  งบประมาณตามแผน  
 (1)   งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 255 2559 2560 
1.  ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
2.  ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
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 (2)   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.  งบด าเนินการ      
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 25,000 50,000 75,000 100,000 100,00 
2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 
3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจ่ายระดับคณะ 317,880 635,760 953,640 1,271,520 1,271,520 

รวม (ก) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
ข.  งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 398,880 77,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
จ านวนนิสิต 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 13,296 13,296 13,296 13,296 13,296 
หมายเหตุ  *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ า 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549” (ดู 

ภาคผนวก ก) 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  
          1.1  วิชาบังคับ 
            1.2   วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  
             2.1  วิชาบังคับ  
             2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.1  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.2  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 
             2.3  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 

 30   
 30 
- 

84  
- 
- 
- 
- 
- 
6   

30  
30 
  1 
99 
   6 
 75 
66 
 9 
18   
  6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120  135   
 
3.1.3  รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   30  หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   30  หน่วยกิต 

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

(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 
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                         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 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

    Arts in Daily Life 
 

(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน   6   หน่วยกิต  

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 

    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy   
 

(4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต  

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 

    Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Science in Everyday Life 
 

1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน   1  หน่วยกิต 

ไม่มีให้เลือกโดยเรียนวิชา 

  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   1(0-2-1) 

Sports and Exercises 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า   99  หน่วยกิต   
                              2.1  วิชาบังคับ จ านวน              6  หน่วยกิต 

 205200        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         1(0-2-1) 
                      Communicative English for Specific Purposes 
205201        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
                     Communicative English for Academic Analysis 
205202        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน          1(0-2-1) 
                     Communicative English for Research Presentation 
781101        วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

        ASEAN Cultural Studies   
 

2.2   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     75    หน่วยกิต 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ   ไมน่้อยกว่า   66   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 
206123         ระบบเสียงภาษาจีน                                3(2-2-5) 
                     Chinese Phonological System  
206143         อักษรจีน                                                3(2-2-5) 
                     Chinese Characters 
206201         ประวัติศาสตร์จีน                                    3(2-2-5) 
                     Chinese History 
206211         ภาษาจีน 3                                             3 (2-2-5) 
                     Chinese III 

  206212         ภาษาจีน 4                                             3 (2-2-5) 
                     Chinese IV 
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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 1                                 3(2-2-5) 
                     Chinese Reading I 
206232         การอ่านภาษาจีน 2                                3(2-2-5) 
                     Chinese Reading II 
206241         การเขียนภาษาจีน 1                               3 (2-2-5) 
                     Chinese Writing I 
206301         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน              3(2-2-5) 
                     Introduction to China 
206311         การแปลภาษาจีน 1                                3(2-2-5) 
                     Chinese Translation I 
206351         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน             3(2-2-5) 
                     Introduction to Chinese Literature 
206398         ระเบียบวิธีวิจัย                                      3(2-2-5) 

         Research Methodology   
             206497         สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต หรือ 
                    Co-operative Education 
             206498         การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ              6 หน่วยกิต 
                    International  Academic or Professional Training 

   206499         วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี      6 หน่วยกิต       
                            Undergraduate Thesis 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
206302        วัฒนธรรมจีน                                         3(2-2-5) 
                    Chinese Culture 
206303        ภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย               3(2-2-5) 
                    Chinese Dialects in Thailand 
206304        หมากล้อมจีน                                         3(2-2-5)  
                    Go (Weiqi) 
206305        โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน                      3(2-2-5) 
                     Chinese Computer Applications 
206312        การแปลภาษาจีน 2                                 3(2-2-5) 
                    Chinese Translation II 
206313        ไวยากรณ์จีน 2                                       3(2-2-5) 
                    Chinese Grammar II 
206331        ภาษิตส านวนจีน                                     3(2-2-5) 
                    Chinese Proverbs and Idioms 
206332        ภาษาจีนโบราณ                                      3(2-2-5) 
                    Classical Chinese 
206333        ภาษาจีนธุรกิจ                                         3(2-2-5) 
                    Chinese for Business 
206334        การอ่านหนังสือพิมพ์จีน                           3(2-2-5) 
                    Chinese Newspaper Reading 
206341        การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ                  3(2-2-5) 
                   Chinese Academic Writing 
206342       การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                      3(2-2-5) 
                   Chinese Business Writing 
206352       กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง                                 3(2-2-5) 
                   Tang Poetry 
206353       วรรณกรรมสามก๊ก                                  3(2-2-5) 
                   The Three Kingdoms 
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206354       วรรณกรรมความฝันในหอแดง                 3(2-2-5) 
                   Dream of the Red Chamber 
206355      บทพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  3(2-2-5) 
                   H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Chinese Literature Works in Thai 
206411      การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ                 3(2-2-5) 
                  Teaching Chinese as a Foreign Language  
206412      การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)                       3(2-2-5) 
                  Hanyu Shuiping Kaoshi(HSK) training 
206421      ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์                                           3(2-2-5) 
                  Chinese for Tour Guide 
 

          2.3  วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

                                  ภาษาอังกฤษ 
                         205101      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม               3(3-0-6) 
                      Intensive English Grammar 
   205111       การอ่านขั้นพื้นฐาน                                 3(2-2-5) 
                      Basic Reading  
   205121       การเขียนขั้นพื้นฐาน                                3(2-2-5) 
                      Basic Writing 
   205131       ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                         3(2-2-5) 
                      Basic Oral Skills 
   205222       การเขียนย่อหน้า                                     3(2-2-5) 
                      Paragraph Writing 
   205232       การสนทนาภาษาอังกฤษ                         3(2-2-5) 
                               English Conversation 
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       ภาษาญี่ปุ่น 
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 
  207202     ภาษาญี่ปุ่น  4     3(2-2-5) 
        Japanese  IV 

207231     การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1    3(2-2-5) 
        Japanese  Conversation I 
  207232     การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2    3(2-2-5) 
        Japanese  Conversation  II 
 
       ภาษาไทย 
 208111 การพูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)    3(2-2-5) 

                  Public  Speaking(Thai)  

                         208112 การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)   3(2-2-5) 

 Academic  Reading(Thai) 

 208113  ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)    3(2-2-5) 

 The  Art  of  Creative  Writing(Thai)    

 208251  การสรุปความ(ภาษาไทย)    3(2-2-5) 

                                     Summarization(Thai)  

 208252  การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)   3(2-2-5) 

 Critical  Reading(Thai)    

 208253    ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 

 Problems  of  Thai  Usage 
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             พม่าศึกษา 
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(3-0-6) 
               Myanmar  in Social  and  Cultural  Aspects  
218251   การเขียนภาษาพม่า  1                                 3(2-2-5) 
                Myanmar  Writing  I   

 

   ภาษาฝร่ังเศส 
219101   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 

    Elementary French I 

219102   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 

   Elementary French II 

219103   ภาษาฝรั่งเศส 1     3(1-4-4) 

     French I 

 219104   ภาษาฝรั่งเศส 2     3(1-4-4) 

     French II 

219121   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    2(1-2-3) 

      French Listening and Speaking I 

219222    การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2    2(1-2-3) 

      French Listening and Speaking II 

219231   การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 

     French Reading and Writing I 
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 ภาษาเกาหลี   
 221101  ภาษาเกาหลี 1                                                3(2-2-5) 

   Korean I 
                           221102  ภาษาเกาหลี 2                                               3(2-2-5) 
                                         Korean II 
                         22131     การสนทนาภาษาเกาหลี 1                              3(2-2-5) 

  Korean Conversation I  
                         221201    ภาษาเกาหลี 3                                               3(2-2-5) 
                                         Korean III 
                         221202    ภาษาเกาหลี 4                                               3(2-2-5) 
                                         Korean IV 
  221301    ภาษาเกาหลี 5                                               3(2-2-5) 
                                          Korean V 
 
                                ภาษาอินโดนีเซีย 

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 สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย            3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture of Indonesia 
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  ภาษาเวียดนาม 
 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                                3(2-2-5) 
               Vietnamese for Specific Purposes 
 
             ภาษาเขมร 

  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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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน   6  หน่วยกิต  
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอ่ืนที่ไม่ได้เป็น

รายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต 

 
 ส าหรับนิสิตที่ศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆที่ประสงค์จะเลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาโทต้องเรียน
อย่างน้อย18 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                               ภาษาจีน 

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 
206211  ภาษาจีน 3                                                   3(2-2-5) 
              Chinese III 
206212  ภาษาจีน 4                                                   3(2-2-5) 
              Chinese IV 
206231  การอ่านภาษาจีน 1                                       3(2-2-5) 
              Chinese Reading I 
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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 
219    หมายถึง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
221    หมายถึง สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
229    หมายถึง สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 
778   หมายถึง สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
780    หมายถึง สาขาวิชาภาษาเขมร 
781  หมายถึง กลุ่มวิชาอาเซี่ยนศึกษา 

  

2.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
     เลขหลักร้อย  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
     เลขหลักสิบ  หมายถึง หมวดวิชา 

เลข  0  หมายถึง การศึกษาเรื่องทั่วไป 
เลข  1  หมายถึง ทักษะทั่วไป 
เลข  2  หมายถึง การฟังและการพูด 
เลข  3  หมายถึง การอ่าน 
เลข  4   หมายถึง การเขียน 
เลข  5  หมายถึง วรรณคดี 
เลข  9  หมายถึง สหกิจศึกษา/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี/การฝึกอบรม 
                                                 หรือฝึกงานในต่างประเทศ 

     เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
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ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-2-5) 
  เลขตัวท่ี  1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวท่ี  2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ี  3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ี  4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.4  แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ก าหนดให้นิสิตศึกษารายวิชาต่างๆ ในแต่ละ 

ภาคการศึกษาของปีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 
         ภาคการศึกษาต้น 

 
                         001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    3(2-2-5)  
                                       Fundamental English   

            001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า          3(3-0-6) 
                                      Information Science for Study and Research   

            001278  ชีวิตและสุขภาพ                                            3(3-0-6) 
                                       Life and Health 
                        206111  ภาษาจีน 1                                                     3(2-2-5) 

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

                                      Chinese Listening and Speaking I 
                        206123  ระบบเสียงภาษาจีน                                         3(2-2-5) 

              Chinese Phonological System  
 

                               รวม                                                 18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

001201  ทักษะภาษาไทย                                            3(2-2-5) 
               Thai Language Skills  
 001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                                      3(2-2-5)  
               Developmental English   
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                   3(3-0-6) 

               Fundamental Laws for Quality of Life  
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 
 206143  อักษรจีน                                                        3(2-2-5) 
              Chinese Characters 
206231  การอ่านภาษาจีน 1                                        3(2-2-5) 
               Chinese Reading  

 
            รวม                                                21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

                    ภาคการศกึษาต้น 
 

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      3(2-2-5) 
               English for Academic Purposes 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                         3(3-0-6) 
               Science in Everyday Life 
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 

          781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา  3(2-2-5) 
   ASEAN Cultural Studies 
 

                               รวม                                                  21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                                   3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

       Media Literacy  

 205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
               Communicative English for Specific Purposes 
206201  ประวัติศาสตร์จีน                                            3(2-2-5) 
              Chinese History  
206212  ภาษาจีน 4                                                    3(2-2-5) 

                                       Chinese IV 
   206232  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 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
  

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
              Communicative English for Academic Analysis 
206311  การแปลภาษาจีน 1                                         3(2-2-5) 
              Chinese Translation I 
206301  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน                               3(2-2-5) 
              Introduction to China 
206351  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน                      3(2-2-5) 

                                       Introduction to Chinese Literature 
  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  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             1(0-2-1) 
              Communicative English for Research Presentation 
206xxx  วิชาเอกเลือก                                                                 3(x-x-x) 
             Elective Major 
206xxx  วิชาเอกเลือก                                                                 3(x-x-x) 
             Elective Major 
xxxxxx  วิชาโท                                                            3(x-x-x) 
             Minor Course 
xxxxxx  วิชาโท                                                            3(x-x-x) 
             Minor Course 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                                                   3(x-x-x) 
             Free Elective  
206398 ระเบียบวิธีวิจัย                                            3(2-2-5) 
             Research Methodology 
 

                               รวม                                                 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 

206xxx  วิชาเอกเลือก                                                                 3(x-x-x) 
              Elective Major 
206499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                                      6  หน่วยกิต 
              Undergraduate Thesis 
 
            รวม                                                   9  หน่วยกิต 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
206497   สหกิจศึกษา                                                  6  หน่วยกิต หรือ 
               Co-operative Education 

             206498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ               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 

     พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

โดยเน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 

      The development of language skills in listening, reading, speaking and written 

communication skills with an emphasis on reading and writing is important 

 

001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 

            Fundamental English 

   พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารใน

ปริบทต่าง ๆ 

          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 

grammar for communicative purposes in various contexts 

 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(2-2-5) 

       Developmental English 

    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 

         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 

communicative purposes in various contexts 

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

   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้า      

เชิงวิชาการ 

              Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 

and researching 
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001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการ
ใฝ่หาความรู ้
  The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information and communication technology application, 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 
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

   Arts  in  Daily  Life 

  พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์

,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการ

ทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝัง

รสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์

กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  

  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. 
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001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  

   ศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 

Studying the laws concerning the quality of student life such as basic  

rights human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge and laws 

pertaining to the developments towards the 21st Century 
 

001238  การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 

ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป          

ที่เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่อ

อย่างชาญฉลาดอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็น

เหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, 

interpret, analyze leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with 

stimuli coming through various contemporary media. The aim is focused on nurturing 

wise media consumers in graduates, responsible for one’s own behaviors in society, 

not victimized and carry out preventive measures for the society being as a whole as 

well 
 

001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 

   Life and Health  

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดูแลสุขภาพของ

มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   การส่งเสริมสุขภาพจิต  อาหาร

และสุขภาพ ยาและสุขภาพ   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 
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  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors 

and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of 

mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance. 

Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters 

and communicable diseases 

 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 

      Science in Everyday Life 

   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 

พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

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, chemical, 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 

  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 

physical fitness test. 
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206111  ภาษาจีน 1       3(2-2-5)  
  Chinese I 
  ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟัง เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษร
จีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

 Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking, listening, writing and 
reading; the Mandarin Chinese pronunciation according to the CHINESE PHONETIC ALPHABET 
(CPA) (PINYIN) system; writing the Chinese characters systematically; knowledge of 300 of 
everyday-life words and expressions; as well as basic conversations with simple Chinese 
grammar. 

 
206112  ภาษาจีน 2       3(2-2-5)  
  Chinese II 
  ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันอีกประมาณ 400 ค า ฝกึออก
เสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค เรียนรูไ้วยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค 
โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็น
คุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค าบอกต าแหน่งแหล่งที ่
การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระท า รวมถึง
การฝึกหัดเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
  Continuously from Chinese I, students learn 400 more of everyday-life words and 
expressions; practice in pronouncing multi-syllable words, phrases and sentences; learn the basic 
grammar to form sentences in various structures which are the “shi” sentence structure, the sentences 
with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the sentences with noun phrase, the structure 
of interrogative sentences, the usage of words indicating places, time, date, as well as the usage of 
helping verbs and morphemes that indicate complete actions and practice writing Chinese characters 
in a more correct and fluent manner.  
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206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking I 
  ฝึกฟัง และพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน
ถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได้ 
  Practicing in listening and speaking basic conversations in everyday life with an 
emphasis on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
 
206122  การฟัง-การพูดภาษาจีน 2     3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking II 
  ฝึกฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 Practicing in listening and speaking dialogues in everyday life in the intermediate 
and advanced levels efficiently with an emphasis on using words appropriately for various 
situations. 

 
206123  ระบบเสียงภาษาจีน      3(2-2-5) 
  Chinese Phonological System 
  ระบบหน่วยเสียงในภาษาจีนในเชิงภาษาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ เน้นการปรับแก้การออกเสียงที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับหน่วยเสียงจนถึงระดับที่
หน่วยค าและระดับประโยคและอนุเฉท 
  Chinese sound system by means of Linguistics, which includes consonants, 
vowels and tone system with an emphasis on solving the pronunciation problems of learners 
thoroughly from the phoneme, morpheme, sentence to paragraph. 
 
206143  อักษรจีน       3(2-2-5) 
  Chinese Characters 
   ระบบตัวอักษรจีนและวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของ
ตัวอักษรจีน และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย และฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน 
  The system of Chinese characters and its evolution for students’ understanding 
of the characters’ structure as well as changes in each period of time and practicing in writing 
Chinese characters by using a canvas. 
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206201  ประวัติศาสตร์จีน      3(2-2-5)  
  Chinese History  
  ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมประเทศจีน ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง 
  Important historical events of Chinese politics, government, economic, and 
society from the ancient period to the Ch’ing Dynasty. 
 
206211  ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 

Chinese III 
 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 2 ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่ม

อีกประมาณ 500 ค า เรียนรู้การใช้ค าบอกจ านวนเงินของจีน ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้
เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เด่ียวและสองพยางค์ หน่วยค าที่แสดง
การด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสอง
พยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของ
ประโยคซับซ้อน 

 Continuously from Chinese II, students learn 500 more of everyday-life words and 
technical terms and learn the usages of Chinese currency, 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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206212  ภาษาจีน 4       3(3-2-7) 
Chinese IV 

 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 3 งานเขียนแบบต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร ความ
เรียงและเรื่องสั้นระดับง่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงค าศัพท์ ไวยากรณ์ทีซ่ับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์
อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค “ba” (ประโยคที่ย้ายกรรมจากหลังกริยามาไว้หน้ากริยา) การซ้ า
ค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณนาม ค าบุพบทอื่น ๆ 

  Continuously from Chinese III, various types of simple written work such as 
newspaper articles, journals, essays and short stores are used to enhance learners’ vocabulary and 
grammatical skills. A total number of 800 words or more are included. The structure of “ba” sentence, 
the reduplication of numeral-measure words and other adverbs is also studied. 
 
206213  ไวยากรณ์จีน 1        3(2-2-5)  
  Chinese Grammar I   
  การวิเคราะห์ชนิด ความหมาย หน้าที่ของค าและวลีต่างๆ 

Analyzing parts of speech, meaning, function of words and phrases in Mandarin. 
 
206221  การฟัง-การพูดภาษาจีน 3     3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking III 
  ฝึกทักษะในด้านการฟังและการพูด โดยสามารถเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมา
และฝึกการฟังจากข้อเขียนขนาดสั้น ข่าว รายงานทางราชการ บทสนทนาจากภาพยนตร์และวิดิทัศน์ 
  Practicing in listening and speaking skills so that students can tell stories from 
their past experiences and practicing in listening from short passages, news, official reports, 
and dialogues from movies and videos. 
 
206231  การอ่านภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
  Chinese Reading I 
  ทักษะทางด้านการอ่าน กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านความเรียง ซึ่งรวมถึง โฆษณา นิทาน  เรื่องสั้น 
  Practicing in reading skill and its techniques from stories, advertisement scripts, 
tales, short stories and so on. 
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206232  การอ่านภาษาจีน 2      3(2-2-5)  
  Chinese Reading II 
  ทักษะทางด้านการอ่าน  ฝึกอ่านความเรียงที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นเช่นบทเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย ศาสนาเป็นต้น 
  Practicing in reading skill and its techniques from more specific texts such as in 
scientific fields, medicine, law and religion. 
 
206241  การเขียนภาษาจีน 1      3(2-2-5) 
  Chinese Writing I 
  ทักษะการเขียนภาษาจีน โดยเขียนความเรียงขนาดสั้นแบบง่ายๆ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
รวมถึง การเล่าเรื่อง การพรรณนา และการอธิบาย การเขียนบันทึก และการเขียนจดหมาย  
  Writing skill and its techniques in Chinese by practicing in writing short essays in 
various forms including stories, descriptions, and explanatory passages, as well as writing notes 
and formal letters. 
 
206301          ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
  Introduction to China 
  ความรู้เบื้องต้นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประชากร และภูมิศาสตร์ของ
ประเทศจีน 
  Introduction to socio-economic, political, demographic and geographical 
aspects of China. 
 
206302  วัฒนธรรมจีน       3(2-2-5)  
  Chinese Culture 
  เกี่ยวกับคติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ของจีนต้ังแต่อดีต
จนถงึปัจจุบัน 
  Chinese moral sayings, beliefs, cultures, traditions, and festivals from the past to 
the present. 
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206303  ภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย    3(2-2-5)  
  Chinese Dialects in Thailand  
  ภาษาจีนถิ่นต่าง ๆ ที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมใช้สนทนากันในชีวิตประจ าวัน และ
ในวงการธุรกิจ  
  Chinese dialects normally spoken by Thais of Chinese ancestry in everyday-life 
and in business circles. 
 
206304  หมากล้อมจีน       3(2-2-5) 
  Go (Weiqi) 
  ปรัชญา ประวัติ กฎกติกา มารยาท การจัดการแข่งขัน โดยเน้นปรัชญาของหมากล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม และการจัดการบริหารทรัพยากร 
  The philosophy, history, principles, and racing of Go with a focus on its 
philosophy to enhance the understanding of living with other people in the same society and the 
resource management and ministration. 
 
206305  โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน     3(2-2-5) 
  Chinese Computer Applications 
  ใช้โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีนในการจัดการสารสนเทศ ในส านักงาน ระบบจ านวน และ
การติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  Practicing the use of Chinese computer application in terms of information 
management within office automation program, number system, as well as communications and 
data searching on the internet. 
 
206311  การแปลภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
  Chinese Translation I 
  หลักพื้นฐานการแปล ฝึกแปลประโยคและข้อเขียนขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
  Basic principles of translation; practicing in translating sentences and short 
passages from Chinese to Thai and vice versa. 
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206312  การแปลภาษาจีน 2      3(2-2-5)  
  Chinese Translation II 
  หลักการแปลขั้นสูง ฝึกแปลประโยคและข้อเขียนที่ซับซ้อนและเฉพาะทางจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
  Advanced principles of translation; practicing in translating sentences and short 
passages which are more complicated and specific from Chinese to Thai and vice versa. 
 
206313  ไวยากรณ์จีน 2        3(2-2-5)  
  Chinese Grammar II   
  การวิเคราะห์โครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างและความหมายของกลุ่มประโยค 

Analyzing structures and the relationships of structure and meaning of sentences. 
 
206331  ภาษิตส านวนจีน      3(2-2-5) 
  Chinese Proverbs and Idioms  
  ความหมายและที่มาของส านวนภาษิต ส านวนการใช้ในการสนทนา โดยเน้นส านวนที่
สามารถใช้ได้กับวิถีชีวิตไทย และเปรียบเทียบกับส านวนไทย 
  Meaning and history of Chinese proverbs and idioms and colloquial 
conversations with a focus on the phrases that can be applied to Thai way of life and compared 
to Thai proverbs and idioms. 
 
206332  ภาษาจีนโบราณ      3(2-2-5)  
  Classical Chinese 
  อ่านภาษาจีนโบราณ จากบทคัดเลือกเกี่ยวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษิตจีนยุค
สมัยต่าง ๆ 
  Reading classical Chinese from selected articles about moral sayings, life 
philosophy, and aphoristic tales. 
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206333  ภาษาจีนธุรกิจ       3(2-2-5)  
  Chinese for Business 
  ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการค้า ธุรกิจ รวมทั้งการธนาคาร ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ฝึกทักษะการพูด และการเขียนเกี่ยวกับการเลขานุการ ตลอดจนการเขียนเชิงธุรกิจ 
  Practicing in using Chinese words and expressions in business and commercial 
from role play activity. 
 
206334  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน     3(2-2-5)  
  Chinese Newspaper Reading 
  ศัพท์และส านวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ ฝึกอ่านและตีความข่าว บทความที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ 
  Learning Chinese words and expressions used in newspapers and practicing in 
reading and interpreting news and articles published in newspapers. 
 
206341  การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
  Chinese Academic Writing 
  ภาษาจีนเชิงวิชาการ ฝึกเขียนข้อความเชิงวิชาการขนาดสั้น และบทความทางวิชาการ 
  Learning the Chinese language in academic purposes and practicing in writing 
for academic purposes and report papers. 
 
206342  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Chinese Business Writing 
   การเขียนเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว จดหมายแนะน า
ตนเอง จดหมายสั่งซื้อสินค้า และจดหมายแนะน าสินค้า  
  Chinese writing in business which includes writing application letters and forms, 
resume, curriculum vitas, merchandized ordering forms, and merchandized introducing forms.  
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206351  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน    3(2-2-5)  
  Introduction to Chinese Literature 
  ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของวรรณคดีจีนต้ังแต่สมัยโบราณ 
จนถึงสมัยปัจจุบันอย่างสังเขป 
  General characteristics and important composition patterns of Chinese literature 
briefly from the ancient periods to the present time. 
 
206352  กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง      3(2-2-5) 
  Tang Poetry 
  วิเคราะห์กวีนิพนธ์จีนสมัยราชวงศ์ถังอย่างลึกซึ้ง ฝึกหัดอ่านออกเสียงการอ่านกวีนิพนธ์จีน
ราชวงศ์ถัง 
  Analyzing selected pieces of literary work in the Tang period and practicing in 
reading Tang poetry in the right manner. 
 
206353  วรรณกรรมสามก๊ก      3(2-2-5) 
  Romance of the Three Kingdoms 
  วรรณกรรมเอกของจีนเรื่องสามก๊ก ความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของวรรณกรรมชิ้นนี้ 
ประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก และอ่านเปรียบเทียบกับฉบับภาษาไทย 
  The master piece of Chinese literature, The Three Kingdoms, regarding its power 
and influence, the Chinese history in that period of time, and the comparison of the literature to 
the Thai versions. 
 
206354  วรรณกรรมความฝันในหอแดง     3(2-2-5) 
  Dream of the Red Chamber 
  วรรณกรรมคลาสสิกเรื่องความฝันในหอแดง สังคมและปรัชญาจีนในยุคนี้ และ
เปรียบเทียบกับวรรณกรรมไทยในยุคเดียวกัน 
  The classical literature, Hong Lou Meng (Dream of the Red Chamber), regarding 
the society and philosophy in that period of time, and comparing it to Thai contemporary novels 
in the same period. 
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206355  พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  3(2-2-5) 
                    H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Chinese Literature Works in Thai 

ศึกษาพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
Studying Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s translated 

pieces of Chinese literary work into Thai. 
 

206398   ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

Research Methodology 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย  การออกแบบงานวิจัย

ประเภทต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิตการเขียนโครงร่าง และ

การเขียนรายงานการวิจัย 

               Study the fundamentals of research methodology, quantitative and qualitative 

designs of research in students’ field of study, and the writing of a research proposal as well as 
a research report. 
 
206411  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
  Chinese Teaching as a Foreign Language 
  หลักการและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการสอน
ออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน การวัดผลและ
ประเมินผล ตลอดจนการจัดท าแผนการสอน 
  Chinese teaching principles and techniques as a foreign language with a focus 
on the basic level of teaching pronunciation, the skills of listening, speaking, reading and writing, 
as well as grammar. The course also includes evaluation strategies and making lessen plans. 
 
206412         การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)          3(2-2-5) 
  Hanyu Shuiping Kaoshi(HSK) training 

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) โดยเน้นฝึกฝนด้านทักษะการฟัง 
การอ่านและไวยากรณ์จีน 

Training and preparing students with Chinese listening, reading and grammar for 
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). 
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206421  ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์     3(2-2-5)  
  Chinese for Tour Guide 
  บทอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการสนทนาและบรรยายใน
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศและท้องถิ่น ฝึกปฎิบัติน าเที่ยวในสถานที่จริงที่
ก าหนดให้ 
  Reading articles on history, culture, and tradition in order to be able to describe 
important and interesting information in each tourist attraction both regionally and nationally and 
practicing to be a tour guide at the selected actual sites. 
 
206497 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้ทักษะภาษาจีน 
  Professional training within the areas related to the students’ fields of study in 
government and private sector both in Thailand and abroad to be fluent in using Chinese skills. 
 

206498  การอบรมในต่างประเทศหรือการฝึกงาน    6  หน่วยกิต 

Oversea Training or Professional Training 

การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถาบัน 

สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน 

โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 

  Oversea training or professional training relating to Chinese language in the 

institute, workplace, or prospective employer organization in the country or overseas to instill 

trainee with systematic working skills and fluency in using Chinese language by undergoing the 

training with the minimum training period of  three months. 
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206499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้รับ
ความเห็นชอบ และ อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Conducting a research on a self-selected topic related to the field of Chinese, 
which is approved and supervised by undergraduate thesis advisors. 
 
205101     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม    3(3-0-6) 

Intensive English Grammar 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบคลุมระดับ 

ค า วลี และประโยคในบริบทต่าง ๆ  
  English grammar essential to the undergraduate level’s studies covering levels of 
words, phrases, and sentences in different contexts 
 
205111     การอ่านขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 

Basic Reading(English)     
หลักการอ่านขั้นพื้นฐาน รวมถึงการท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหา 

ข้อมูลจ าเพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การเดาความหมายจากบริบท การหาใจความหลักและ
ข้อความสนับสนุน การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน และการท าความเข้าใจการถอดความบทอ่าน ได้รับ
ประสบการณ์การอ่านบทอ่านหลากหลายประเภท รวมถึงการอ่านหนังสือนอกเวลา  
  Basic reading techniques including predicting, scanning, skimming, guessing 
meaning from contexts, finding main and supporting ideas, drawing inferences, and 
understanding paraphrases. Experience various kinds of texts including external reading 
materials 
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205121     การเขียนขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 
  Basic Writing(English)        

การพัฒนาการเขียนระดับประโยค โดยใช้โครงสร้างชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค  
อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และประโยคผสม ตลอดจนถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนทั้งการเขียน
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค 

Improving sentence – level writing focusing on writing different types of  
sentences including simple, compound, complex, and compound-complex sentences, sentence 
structure problems counting fragments, comma splices, and run-on sentences 
 
205131     ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)           3(2-2-5) 

Basic Oral Skills(English)           
การออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเน้นเสียงหนักเบาในค า และในประโยค ฝึกการฟัง 

และการสนทนาอย่างง่าย ๆ 
Oral - aural skills with emphasis on basic stress patterns of words and  

sentences and practice listening and speaking simple dialogues  
 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice 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 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
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205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน          1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 
205222     การเขียนย่อหน้า(ภาษาอังกฤษ)              3(2-2-5) 

Paragraph Writing(English)    
การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆเพื่อสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ 

เขียนประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน  โดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
Writing different types of paragraphs for a meaningful communication  

and writing sentences containing main clauses as well as subordinate clauses with proper discourse 
connectors  
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Conversation  
การสนทนาในโอกาสต่างๆ  ที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ศัพท์และ 

โครงสร้างที่เหมาะสม ฝึกการฟังจับใจความ 
Speaking longer and more complicated dialogues in various situations,  

using appropriate vocabularies and structures.  Students also practice listening  comprehension 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 
  Japanese  I 
    ตัวอักษรญี่ปุ่น ได้แก่ อักษรฮิรางานะและคาตาคานะส าหรับการเรียนรู้ศัพท์ประมาณ 300 
ค า  ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น   โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและ
สนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  และวิธีการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิประมาณ 130 ตัว 
   3 types of Japanese characters such as  Hiragana, Katakana and around 130 
Kanji characters including around 300 daily-used vocabularies; practice in pronunciation ; and 
basic structural patterns used to introduce oneself and in daily conversations. 
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207102   ภาษาญี่ปุ่น  2       3(2-2-5) 
  Japanese  II 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยา 
ค าคุณศัพท์และค านามเป็นรูปต่างๆ   ทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า  เรียน
วิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 
  Basic structural patterns of the Japanese language at a higher level, 
emphasizing on the conjugation of various forms of verbs, adjectives and nouns; strengthening 
of listening, speaking, reading and writing skills; and  additional 300 vocabularies and around 
150 kanji characters. 
 
207201   ภาษาญี่ปุ่น  3        3(2-2-5) 

   Japanese  III 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน  เรียนรู้การใช้ค าศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า  
พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสนทนากับชาวญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวันได้  เรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 160 ตัว 
  Complex structural patterns of the Japanese language; practice in the four 
language skills which can be applied in daily conversation with Japanese people; and  
additional 500 vocabularies and  around 160 kanji characters. 
. 
207202   ภาษาญี่ปุ่น  4        3(2-2-5) 
  Japanese  IV 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  การใช้ภาษาสุภาพ (Keigo) และเรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มประมาณ 500 ค า   ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้  และยังเรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 120 ตัว 
  More complex structural patterns of the Japanese language;  how to use polite 
forms (Keigo) and strengthening of listening and speaking skills in order to engage in  a 
conversation in daily life;  and  120 kanji characters. 
 
 
 
 



53 
 

207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1      3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  I 
    ฝึกและทดลองใช้ทักษะการสนทนาด้านต่างๆ ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้ า การแสดงท่าทีลังเลที่จะพูดบางอย่าง เพื่อให้นิสิตสามารถสนทนาเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวันขั้นพื้นฐานได้ 
  Practice  in various aspects of Japanese conversation skills such as  how to 
respond, how to confirm, how to ask  back and how to express your hesitation in saying 
something, in order to have a basic conversation in daily life. 
 
207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2      3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  II 
    ฝึกการใช้ส านวนใหม่ๆด้านทักษะการสนทนา ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้ ารวมทั้งการเปลี่ยนส านวนพูดโดยยังคงความหมายของประโยคเดิม  ฝึกการซักถามและ
ด าเนินการสนทนากับคู่สนทนา  ส าหรับอธิบายอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได้ 
  Practice in new expressions emphasizing on  the speaking skill such as how to 
respond, how to confirm, how to ask back, how to paraphrase and so on including how to ask 
questions and carry on a conversation to explain and express an opinion about one’s 
surrounding. 
 
208111    การพูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)       3(2-2-5)  
 Public Speaking(Thai)   
  ทฤษฎีการพูดในที่ชุมชน  หลักการและรูปแบบการพูดในที่ชุมชน  ทั้งแบบพิธีการและแบบ
ไม่เป็นพิธีการ  การควบคุมน้ าเสียง  การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม  รวมถึง
องค์ประกอบที่ท าให้การพูดมีประสิทธิภาพ 
  Theories, principles and patterns of formal and informal public speaking; voice 
controlling; proper use of words, expressions, idioms, and body language; and components for 
effective speaking 
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208112 การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)    3(2-2-5) 
 Academic  Reading(Thai) 
                        ลักษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  ประเภทของผลงานวิชาการ  ทั้งที่น าเสนอในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ได้แก่  ต ารา  บทความ  รายงานวิจัย  และข้อเขียนต่างๆ  อ่านจับใจความ      
สรุปความ  วิเคราะห์  ตีความและสังเคราะห์  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
                       Characteristics, patterns, components, and types of academic documents in 
electronic and printed formats including textbooks, articles, research reports, and other documents; 
reading for ideas, summarizing, analyzing, interpreting, and synthesizing for further academic 
search 
 
208113     ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 The Art of Creative Writing(Thai)   
  หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ
สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and  strategies  of Thai writing, analyzing samples of written  works  
terms of styles, techniques, and patterns, and  writing  different  types of  works  to  develop  
effective  writing  sklls 
 
208251    การสรุปความ(ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Summarization(Thai)  
  วิธีการสรุปความจากสารประเภทให้ความรู้  สารโน้มน้าวใจ  สารจรรโลงใจ  ทั้งจากการ
อ่านและการฟัง  สรุปความแล้วน าเสนอในรูปการพูดและการเขียนที่กระชับ  สละสลวยและได้ใจความ 
  Principles in summarizing knowledgeable, persuasive and appreciative messages 
from reading and listening and presenting the summary both orally and in writing, using succinct, 
properly-stylized, and informative language 
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208252   การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Critical  Reading(Thai)   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัวบท
และจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  ตลอดจน
น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles in literary criticism. interpreting  the  text  by  means  of  close-reading  
and  contextual  analysis.  analyzing and evaluating  literary  works  and  delivering  the  criticism  
both  orally  and  in  writing  
 

208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
 Problems  of  Thai  Usage 
  หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays, including a practice in 
analyzing and solving problems in language usages 
 
218101   ภาษาพม่า  1 3(2-2-5) 
   Myanmar  I  

   ศึกษาระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน 
ค าศัพท์พื้นฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสาร
ภาษาพม่าได้ในระดับเบ้ืองต้น ฝึกการใช้พจนานุกรมภาษาพม่า 
   Study Myanmar alphabetical system in relation to its phonological system. 
Learn basic sentence structures together with basic vocabulary and essential affixation. Practice 
listening, speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar at the 
fundamental level. Learn how to use the Myanmar dictionary. 
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218102   ภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 
   Myanmar  II  

   เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา

เขียน โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของบทสนทนาและ

ความเรียงขนาดกลาง 

   Study more complex structures of Myanmar language. Learn to distinguish 
differences between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex 
affixation. Practice listening, speaking, reading, and writing skills through given dialogues and 
medium-length texts. 
 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1                                          3(2-2-5) 
   Myanmar  Conversation  I  

   ฝึกการสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม

พม่าในแง่มุมต่างๆ 

   Practice colloquial Myanmar with an emphasis on simple sentences and 

everyday expressions and, at the same time, learn about various aspects of  Myanmar society 

and culture. 

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

   เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน 

ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  

   Improve the reading skills by reading basic Myanmar text. Study language 

usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
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218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Myanmar  in Social  and  Cultural  Aspects  

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

   The relationship between Myanmar language and Myanmar society and culture 

in order to use appropriate levels of Myanmar language for different situations. 

218251   การเขียนภาษาพม่า  1                                           3(2-2-5) 
  Myanmar  Writing  I    

   ฝึกเขียนความเรียงภาษาพม่าขนาดสั้น  เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบ

ของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  

   Practice writing short essays in Myanmar. Learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Myanmar writing. 
 
219101  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 

  Elementary French I 
 ภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น 
French language for beginners. Practice skills in listening, speaking,  

reading, and writing with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and 
elementary French grammar study. 
 
219102  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 

  Elementary French II 
 การใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้นทุกทักษะ เน้นภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

French usage in all advanced skills with an emphasis on everyday 
communicative skills in a variety of situations. 
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219103  ภาษาฝร่ังเศส 1       3(1-4-4) 
French I 
 ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ  การ

เขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using French with a 

study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 

219104  ภาษาฝร่ังเศส 2       3(1-4-4) 
French II 

  ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น
การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Practice in French for communication using more complex sentence structures 
focusing on using language in a variety of situations. 
 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1     2(1-2-3) 

French Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

 Development of listening and speaking skills in various situations of everyday life.  
 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2     2(1-2-3) 

French Listening and Speaking II 
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารจากการฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปและการแสดงความคิดเห็น

จากสื่อต่าง ๆ 
 Development of communicative skills in listening, retelling, summarizing and 

expressing opinions about stimuli presented through various instructional media.  
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219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    2(1-2-3) 
 French Reading and Writing I 

หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ 
เรียงความขนาดสั้น 

 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.  
 
221101          ภาษาเกาหลี 1                                                             3(2-2-5) 
 Korean I 
 อักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพื้นฐานค าศัพท์พื้นฐาน และค า
แสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   
             Korean characters related to the phonological system ; basic sentence structures;  
and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills in order to communicate in Korean at the fundamental level.  
 
221102          ภาษาเกาหลี 2                                                     3(2-2-5) 
                    Korean II 
  ฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  
ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
   Practice in Korean sentences  communicated in everyday life situations by 
following sentence patterns, grammar, and vocabulary given. 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

221131   การสนทนาภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
  Korean Conversation I 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆ 
รอบตัว การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือนอกเหนือจากน้ัน 
  Practice in Korean speaking skill through simple presentations such as self- 
introduction or surrounding explanation, answering questions, and sharing information or idea 
with the others in several situations by using determined sentence patterns, grammar, and 
vocabulary or others.  
 
221201          ภาษาเกาหลี 3                                                    3(2-2-5) 
 Korean III 
 โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยาตาม
กาลและเทศะ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในสถาณการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  Korean complicated grammar and sentence structure with concentration on verb 
transformation principles according to tenses and contraposition in order to be used in 
communication correctly and appropriately in several situations.  
 
221202         ภาษาเกาหลี 4                          3(2-2-5) 
  Korean IV 
 ส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหารดังกล่าว
เพื่อสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 Korean expressions with complicated structures and practice using such  
expressions to communicate with the others naturally.  
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221301  ภาษาเกาหลี 5                3(2-2-5) 
 Korean V 
 ส านวนโวหารและไวยากรณ์ที่ยากและซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนโดยใช้สื่อต่างๆในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่จากสื่อต่างๆและสามารถน าค าศัพท์เหล่านั้น
ไปใช้เพื่อสื่อสารได้ 
 Complicated expressions and grammar of the Korean language at the higher 
level.  Improve four language skills by using all daily life media. Learn new vocabularies through 
media and use them to communicate with the others 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  I 
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ  การ

เขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using Indonesian with 

a study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian II 
 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น

การใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 A continuation of Indonesian I with practice of four skills in using Indonesian for 

communication using more complex sentence structures focusing on using language in a variety 
of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation with 
discussion to present and exchange ideas. 
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229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
Indonesian Reading I 

            เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับพื้นฐาน 
ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  
            Improve the reading skills by reading basic Indonesian text. Study language 
usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Writing I 
            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ใน
รูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
            Practice writing short essays in Indonesian. Learn to use 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 
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการใช้ภาษา
อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
  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. 
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778201  ภาษาเวียดนาม 1      3(2-2-5) 
  Vietnamese I 

ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้ระบบตัวอักษร และ
ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามใน
ระดับวลีและประโยค รวมทั้งไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

Vietnamese sound system, with emphasis on correct pronunciation; Vietnamese 
alphabets; and basic vocabulary for everyday life. Practice in listening, speaking, reading and 
writing basic Vietnamese which includes certain fundamental grammatical rules involved.   
 
778202  ภาษาเวียดนาม 2      3(2-2-5) 
  Vietnamese II 

ไวยากรณ์ของภาษาเวียดนามในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ฝึก การสนทนาเบื้องต้น การอ่านและ
เขียนในระดับย่อหน้า 

More complicated Vietnamese grammar and  practice in basic conversation, 
reading and writing short paragraphs.  

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

 ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การ พรรณนาความ การเล่าเรื่อง การชี้แนะ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแส
สังคมปัจจุบัน 

Practice in dialogues for various conversational  purposes: descriptive, 
narrative, instructional and exchanging opinions, as used in daily activities and current affairs. 

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

 ฝึกการอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดจากเรื่องสั้นและ 
นวนิยายเวียดนาม และบทความทางด้านสังคมและวัฒนาธรรม 

Practice in complicate reading skill such as reading Vietnamese newspapers, 
excerpts from Vietnamese short stories and novels, and articles on social and cultural. 
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778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

 ฝึกเขียนตามแบบแผนไวยากรณ์ ในประเด็นที่ส าคัญ ๆ โดยเน้นวิธีการเขียนแบบพรรณนา
และอธิบาย 

Practice in some important points of modern Vietnamese grammar used in simple work-
related writing, focusing on expressions and explanations. 
 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ     3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose 
  ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในกิจต่าง ๆ โดยเน้นด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การ
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนการสื่อสารอ่ืน ๆ  โดยเน้นการ ฝึกฝนการใช้ ศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับ
การใช้งานด้านต่าง ๆ 

Vietnamese protocol in various specific purposes, focusing on Vietnamese 
language for business, tourism, newspaper, as well as other ways of communication. Practice in 
using specific terms and expressions for various applications. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ที่ต้ัง ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants, vowels and tones in the Cambodian sound system; a 
set of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing of Cambodian 
autography; and general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
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780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศัพท์ทัว่ไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ 
ไปเกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพื้นฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary in general usage, daily-life conversations, reading skill 
in Cambodian general affairs, basic sentential grammatical structures, writing skill in simple 
sentences, and knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Vietnamese Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได้ 
  Listening skill and diary-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 และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  
  Reading skill in journals, newspapers, and other interesting texts, sentential  and 
discourse grammatical structures, and writing of short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การอภิปรายแสดงเหตุและผล  
  Conversation participation, asking for various information, idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
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780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Essay Writing 
  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การ
เขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, explanatory, 
and official letters. 
 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 
                    ASEAN Cultural Studies 
  ศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้น
ความส าคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนเรียนรู้ในประเด็นส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
  To study the dynamics of ASEAN community in the world contexts, concentrating 
on pluralities and diversities in language, literature, philosophy, religion, art and culture, belief, 
tradition, history, environment, and politics, with the awareness of significant impacts on the 
states and civil societies in this region. 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1* อาจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน Ph.D. 
 

 

M.A. 
 

 
ศศ.บ. 

The History of 

International 

Relations  

Ancient   

Chinese 

History 

ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยนานกิง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

มหาวิทยาลัยปักก่ิง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.2549 

 

 

พ.ศ.2542 

 

 

พ.ศ.2536 

2* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เอกสัณห์  

ชินอัครพงศ์ 

M.A. 

 

ศศ.บ. 

 

TCFL 

 

ภาษาจีน 

Tianjin Normal University   

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.2547 

 

พ.ศ.2525 
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ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจุไรรัตน์ โสภา ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

 

 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาจีน 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.2544 

พ.ศ.2530 

4** อาจารย์ นางภูริวรรณ  

วรานุสาสน์ 

อ.ม. 

 

อ.บ. 

    

ภาษาจีน 

 

ภาษาจีน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2551 

 

พ.ศ.2546 

5*** อาจารย์ Mr.Yang Bo B.A. 

 

Teaching in 

Chinese as a 

Second 

Language 

Yunnan University พ.ศ.2551 

 

หมายเหต ุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

** ก าลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคาดว่าจะจบเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

***อาจารยช์าวตา่งชาติ (ดูภาคผนวก ง : แผนการศกึษาในระดับปริญญาโทของ อ.Yang Bo) 
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4.     องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 

         นิสิตปีที่ 4 จะมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างเป็นทางการ โดยเรียนรายวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงาน
ในต่างประเทศ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนิสิตจะฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศหรือปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในสถานฝึกงานที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน และ/หรือความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมจีน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1)  มีทักษะจากการฝึกปฎิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
(2)  บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหาส าหรับการท างานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
(3)  สามารถท างานและปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
(5)  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ  

       (6)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
       (7)  มีความอดทนและความเพียรเพื่อให้งานต่างๆส าเร็จไปได้ด้วยดี 

4.2 ช่วงเวลา 
 นิสิตลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศหรือวิชาสหกิจศึกษาในภาค

การศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ หรือ 4  เดือน 

ในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาหรือสังคมวัฒนธรรมจีน โดยคณะฯจะแต่งต้ัง
อาจารย์นิเทศ ก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยท างานประสานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
นอกจากนี้หน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจะจัดเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน าการท างาน
และก ากับดูแลนิสิตในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ  และภายหลังการฝึกปฏิบัติงานนิสิตต้องน าเสนอ
งานต่อสาขาวิชา 
 
5.     ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
         การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้น  และวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีเป็นหลัก  โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆที่เรียนมา  เพื่อ
ท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย  โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้
เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองในปี
การศึกษาที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตต้อง
น าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เมื่อถึงปลายภาคการศึกษา   
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   5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
          วิชาวิทยานิพนธ์มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้      

   ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้รับความ
เห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

     5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน

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

 
5.3 ช่วงเวลา 

 นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาที่ 4  
 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต   
 

    5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัย  ในปีการศึกษาที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
วิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงานเป็นภาษาจีน 
  5.5.2 การบริหารจัดการ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ประมาณ 2 สัปดาห์  นิสิตควรส่งโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย  และการเขียน
รายงานการค้นคว้า โดยส่งมายังสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ 
หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  
 ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาฯจะประกาศรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ หลังจากน้ัน นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดย
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นิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
น้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้
ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษานั้น 
และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วยวาจาเป็นภาษาจีนต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาภาษาจีน ในสัปดาห์ที่ 15 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้ จากน้ันภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะฯ ส่วนก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของ
คณะฯและมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
    5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

   การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนนที่แตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้ 

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

 (3) การน าเสนอวิทยานิพนธ์ด้วยวาจาเป็นภาษาจีน ร้อยละ 20  
   ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาฯและคณะฯเห็นสมควร 
        5.6.2 ระดับขั้น 
   การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์  คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S (Satisfactory) หรือ ไม่
ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

 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. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

1.1 มคีวามรู้ในการใช้ภาษาจีนในวงการวิชาชีพ
ต่างๆ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาจีนที่มี
ความหลากหลายทางวิชาชีพ 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสายงานอาชีพต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนิสิต 

3. สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสดูงานหรือ
ฝึกอบรมภาษาในประเทศจีน  

1.2 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
จากฐานข้อมูลต่างๆในห้องสมุด   

1.3 มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด 
แรงงาน 

       จัดให้นิสิตฝึกงานในสถานประกอบการ
จริง  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆก่อนการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา 

ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกา

ของรายวิชา และการสอบให้

ผู้เรียนถอืปฏิบัติตลอดภาค

การศึกษา 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

เรียนของผู้เรียนหรือจากการ

ทดสอบในรูปแบบต่างๆ 

2.1.2 มีความรับผิดชอบต่อ

บทบาทและหน้าที่ในฐานะที่

เป็นสมาชิกของครอบครัว 

หน่วยงาน และสังคม 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ท าอย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่

ท าและความสม่ าเสมอในการ

ส่งงาน 

2.1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจ

จัดการปัญหาได้ตามหลัก

คุณธรรม 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ทางด้านคุณธรรมในบทเรียน  

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ฝึกใช้ดุลยพินิจทางด้าน

คุณธรรม 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

เรียน หรือจากผลงานที่

มอบหมายให้ผู้เรียนท าใน

รูปแบบต่างๆ 

 2.2 ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.2.1 มีความรอบรู้ในภาษา

และวัฒนธรรมวิชาเอกและ

วิชาโท 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้

เน้นด้านภาษาและวัฒนธรรม

ในรายวชิาเอกและองค์ความรู้

ในวิชาโท 

ประเมินผลจากการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ 
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2.2.2 มีความรู้ความสามารถ

ในการบูรณาการความรู้ทาง

ภาษาที่เรียนกับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายให้งานให้

ผู้เรียนฝึกบูรณาการศาสตร์ที่

เรียนกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพ

ผลงานของนิสิต 

2.2.3 มีความรู้และ

ความสามารถพัฒนาความรู้

ด้านภาษาและวัฒนธรรม

วิชาเอกและองค์ความรู้ในวิชา

โทให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้าน

ภาษาวัฒนธรรมและวิชาโทท่ี

เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.2.4 ตระหนักในธรรมเนียม

ปฏิบัติในวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาที่เรียน และ

ตระหนักในกฎ ระเบียบ หรือ

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ

เจ้าของภาษา 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือธรรม

เนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาที่เรียน และกฎ

หรือระเบียบของสังคมนั้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ประเมินจากผลการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.3.1 รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง

จากแหล่งที่หลากหลาย รู้จัก

ประเมินข้อมูลที่ได้ และ

สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้

ประโยชน์ในการท างาน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสแสวงหาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ และให้ผู้เรียนรู้จัก

คัดสรรข้อมูล และน าข้อมูลมา

ใช้ประโยชน์ 

 

ประเมินจากคุณภาพผลงาน

ของผู้เรียน 



75 
 

2.3.2 สามารถแก้ปัญหา เสนอ

แนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ

หลักการที่เรียน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ที่

ผู้เรียนได้เรียนไปในการ

แก้ปัญหา 

ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานของผู้เรียน 

2.3.3 สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ที่เรียนมาในการ

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

วิชาการหรือวิชาชีพได้อย่าง

สร้างสรรค์  

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้น าความรู้ที่เรียนไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ในบริบทต่างๆ 

ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานของผู้เรียน 

 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กรได้ดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ

มอบหมายงานที่ต้อง

ประสานงานกับบุคคลอื่น

ภายในหรือภายนอกองค์กร 

ประเมินจากผลงานหรือ

พฤติกรรมการท างานกลุ่มหรือ

ประสิทธิภาพในการ

ประสานงานกับบุคคลอื่น 

2.4.2 สามารถแก้ปัญหาใน

สถานการณ์เฉพาะหน้าที่

เหมาะสมกับบทบาทและ

หน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น

สมาชิกของกลุ่มหรือหน่วยงาน 

ผู้สอนใช้กลวิธีในการสอนที่ฝึก

ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์เฉพาะหน้า 

ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมหรือ

มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้

ฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์

เฉพาะหน้า 

 

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผู้เรียน หรือผลงานของผู้เรียน 



76 
 

2.4.3 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่มหรือ

หน่วยงานตามบริบทที่เป็นจริง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้

ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่ม

หรือหน่วยงาน 

ประเมินจากคุณภาพผลงาน

ของผู้เรียน 

2.4.4 มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

ผู้สอนมอบหมายงานหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผู้เรียน หรือผลงานหรือ

กิจกรรมของผู้เรียน 

 2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.5.1 มีทักษะการคิดเชิง

วิเคราะห์ในการท าความเข้าใจ

ประเด็นหรือปัญหาต่างๆ ที่

เผชิญ 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ฝึกให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือ

การสังเกต 

ประเมินจากคุณภาพของ

ผลงานของผู้เรียน 

2.5.2 สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการศึกษา

ค้นคว้าและในการเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการศึกษา

ค้นคว้าหรือน ามาเป็นข้อมูลใน

การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ประเมินจากข้อมูลการใช้

ประโยชน์ทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในผลงานของ

ผู้เรียน 

2.5.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาเป็นส่วนส าคัญใน

กระบวนการศึกษาค้นคว้า 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพผลงาน

ของผู้เรียน 
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2.5.4 สามารถสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม

ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้

ภาษาวิชาเอกหรือวิชาโทใน

การสื่อสารหรือน าเสนอ 

ประเมินจากประสิทธิภาพของ

ทักษะภาษาที่ผู้เรียนใช้ 
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 

คุณ
ธร

รม
 แ

ละ
จร

ิยธ
รร

มใ
นก

าร
ด า

เนิ
นช

ีวิต
 

มีจิ
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ณ
ะ 

รู้เท
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ันต
่อก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งข

อง
สถ

าน
กา

รณ
์โล

กใ
นป

ัจจุ
บัน

แล
ะอ

นา
คต

 

รู้เท
่าท

ันต
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าร
เป

็นพ
ลเ

มือ
งโล

ก 

รู้เท
่าท

ันกั
นต

่อก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งข
อง

เศ
รษ

ฐกิ
จก

าร
เงิน

 ก
าร

เม
ือง

 แ
ละ

กา
รป

กค
รอ

ง 

ตร
ะห

นัก
ใน

ศิล
ปะ

วัฒ
นธ

รร
ม 

ศา
สน

า ภู
มิปั

ญญ
า ว

ิถีช
ีวิต

สงั
คม

ไท
ย 

อา
เซี

ยน
สัง

คม
โล

ก 

ตร
ะห

นัก
รู้เท

่าท
ันต

่อก
าร

ด า
เนิ

นช
ีวิต

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กับ
ธร

รม
ชา

ติ 
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 จั

กร
วา

ล 

เรีย
นร

ู้สถ
าน

กา
รณ

์ปัญ
หา

 อุ
ปส

รร
ค 

กา
รแ

ก้ไ
ข 

โด
ยก

าร
เข

้าใ
จม

นุษ
ย์เ

ข้า
ใจ

ธร
รม

ชา
ติ 

สา
มา

รถ
แย

กแ
ยะ

วิเค
รา

ะห
์บน

หล
ักก

าร
ขอ

งเห
ตุผ

ล 

มีค
วา

มค
ิดร

ิเริ่ม
สร

้าง
สร

รค
์ 

มีก
าร

สร
้าง

นวั
ตก

รร
ม 

สร
้าง

นิส
ิตใ

ห้มี
คว

าม
สุข

ทั้ง
กา

ยแ
ละ

จิต
ใจ

ตา
มห

ลัก
ศา

สน
า 

มุ่ง
ศึก

ษา
ตล

อด
ชีวิ

ต 

เรีย
นร

ู้แล
ะมี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บใ

นก
าร

อย
ู่ร่ว

มกั
นใ

นส
ังค

ม 

สา
มา

รถ
ติด

ต่อ
สื่อ

สา
รไ

ด้อ
ย่า

งมี
ปร

ะส
ิทธิ

ผล
 

วิเค
รา

ะห
์สัง

เค
รา

ะห
์ ส

รุป
ปร

ะเ
ด็น

เนื้
อห

าเพ
ื่อส

ื่อส
าร

ได
้อย

่าง
มีป

ระ
สิท

ธิผ
ล 

สา
มา

รถ
ใช

้เท
คโ

นโ
ลย

ีได
้อย

่าง
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

มีท
ักษ

ะท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร

์พูด
 เข

ียน
 แ

ละ
ปฎ

ิสัม
พัน

ธ์ 

ฝึก
ฝน

กา
รใ

ช้ร
่าง

กา
ยเ

พื่อ
สร้

าง
คว

าม
สม

บูร
ณ์ข

อง
สุข

ภา
พแ

ละ
จิต

ใจ
 

มีบ
ุคล

ิกภ
าพ

เป
็นท

ี่ยอ
มร

ับข
อง

สัง
คม

 

มีพ
ฤต

ิกร
รม

กา
รป

้อง
กัน

สร
้าง

เส
ริม

สุข
ภา

พ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

 

ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 

หมวดวิชา 

ศึกษาทัว่ไป 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

1.กลุ่มวชิาภาษา                      

 

001201ทักษะภาษาไทย 
                     

001211ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

001211ภาษาอังกฤษ

พัฒนา 
                     

001213ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

2.กลุ่มวชิา

มนุษยศาสตร์ 
                        

001221สารสนเทศ

ศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ค้นคว้า 

                     

001224ศิลปะใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

3.กลุ่มวชิา

สังคมศาสตร์ 
                     

001232  กฎหมาย

พื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
                     

001238  การรู้เท่าทันสื่อ                      

ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

4.กลุ่มวชิา

วิทยาศาสตร์ 
                     

001278 ชีวิตและสุขภาพ                     

001279วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
                     

ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะพิสัย 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธฯ์ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหฯ์ 

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

รายวิชาบังคับ                   

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

5.กลุ่มวชิา

พลานามัย 
                     

001281 กีฬาและออก

ก าลังกาย 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ทักษะความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธฯ์ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหฯ์ 

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

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
                  

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ

วิเคราะห์เชิงวิชาการ 
                  

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ

น าเสนอผลงาน 
                  

781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                   

หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 206XXX ได้เทียบผลการเรียนรู้เป็นผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว 
 
 

ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

  ปัญญา 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

รายวิชาเอกบังคับ 
 

                  

206111 ภาษาจีน 1               
   

206112 ภาษาจีน 2               
   

206121 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1               
   

206122 การฟัง-การพูดภาษาจีน 2               
   

206123 ระบบเสียงภาษาจีน               
   

206143 อักษรจีน                   

206201 ประวัติศาสตร์จีน                
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

206211 ภาษาจีน 3               
   

206212 ภาษาจีน 4               
   

206213 ไวยากรณ์จีน 1                
   

206221 การฟัง-การพูดภาษาจีน 3               
   

206231 การอ่านภาษาจีน 1               
   

206232 การอ่านภาษาจีน 2               
   

206241 การเขียนภาษาจีน 1                   
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

206301 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน                
   

206311 การแปลภาษาจีน 1                   

206351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี
จีน 

   
   

 
 

 
 

     
   

206398  ระเบียบวิธีวิจัย                   

206497  สหกิจศึกษา           
        

206498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

      
 

 
 

 
  

   
  

 

206499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                   
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

รายวิชาเอกเลือก                   

206302 วัฒนธรรมจีน                
   

206303 ภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย               
   

206304 หมากล้อมจีน                   

206305 โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน                   

206312 การแปลภาษาจีน 2                   

206313 ไวยากรณ์จีน 2                
   

206331 ภาษิตส านวนจีน                
   

206332 ภาษาจีนโบราณ                
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

206333 ภาษาจีนธุรกิจ               
   

206334 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน               
   

206341 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ                   

206342 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                   

206352 กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง                   

206353 วรรณกรรมสามก๊ก                   

206354 วรรณกรรมความฝันในหอแดง                   

206355 บทพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

206411 การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

  
 

   
 

 
 

  
 

   
  

 

206412 การสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน(HSK) 

 
  

   
 

 
 

 
  

   
  

 

206421 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท ภาษาอังกฤษ                   

205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม                   

205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน                   

205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน  
                 

205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                   

205222  การเขียนย่อหน้า                   

205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ                   
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 

 

 

ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

รายวิชาโทภาษาญี่ปุ่น                   

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1      
              

207102  ภาษาญี่ปุ่น  2                   

207201   ภาษาญี่ปุ่น  3                     

207202   ภาษาญี่ปุ่น  4                     

207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1     
              

207232  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2                   
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาไทย                   

208111  พูดในที่ชุมชน(ภาษาไทย)               
    

          

208112 การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)               
  

  
          

208113  ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)               
  

  
          

208251  การสรุปความ(ภาษาไทย)               
  

  
          

208252 การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)               
  

  
          

208253  ปัญหาการใช้ภาษาไทย     
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  พม่าศึกษา                   

218101  ภาษาพม่า 1                   

218102  ภาษาพม่า 2                   

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1                   

218141  การอ่านภาษาพม่า 1                   

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและ

วัฒนธรรม 

                  

218251  การเขียนภาษาพม่า 1                   
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาฝร่ังเศส                   

219101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   
     

  
  

     
   

219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2   
     

  
  

     
   

219103 ภาษาฝรั่งเศส 1  
     

  
  

     
   

219104 ภาษาฝรั่งเศส 2  
     

  
  

     
   

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1  
     

  
  

     
   

219222 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2  
     

  
  

     
   

219231 การอ่าน-การเขียนภาษา

ฝรั่งเศส 1 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 

 
 

    ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาเกาหลี                   

221101 ภาษาเกาหลี 1                                                              
    

    
        

221102 ภาษาเกาหลี 2                                                                
    

    
        

221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1   
    

    
        

221201 ภาษาเกาหลี 3                                                             
    

    
        

221202 ภาษาเกาหลี 4                                        
    

    
        

221301 ภาษาเกาหลี 5    
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาอินโดนีเซีย                   

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1   
    

    
        

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2   
    

    
        

229201  การฟัง-การพูดภาษา

อินโดนีเซีย 1 

  

 

   

   

 

   

 

  
  

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1   
    

    
        

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1   
    

    
        

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

อินโดนีเซีย 
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาเวียดนาม                   

778201  ภาษาเวียดนาม 1   
    

    
        

778202  ภาษาเวียดนาม 2   
    

    
        

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   
    

    
        

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม   
    

    
        

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม   
    

    
        

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ   
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    ตาราง 3.2 (ต่อ) 

 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

วิชาโท  ภาษาเขมร                   

780101  ภาษาเขมร 1              

780102  ภาษาเขมร 2              

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร              

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร              

780311  การสนทนาภาษาเขมร              

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร              
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
         เป็นไปตาม ”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549” ข้อ 15 “การวัด
และประเมินผลการศึกษา” (ภาคผนวก ก)  

2.     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร 

  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

รายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
โดยใช้วิธีสุ่มเลือกโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 

- รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อทางคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

  2.2.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาจีน  

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ระดับ 4 (ระบบใหม่) 
 

  2.2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ 

   2.2.2.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ 

  (1)   นิสิตเข้ารับการทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าไปใช้ โดยใช้ข้อสอบ

ที่เทียบค่าได้กับ TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น โดยสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้

จัดสอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือนิสิตสมัครสอบด้วยตนเอง 
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  (2)   นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป 

  (3)   นิสิตต้องได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 หรือมากกว่า มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่านและ

มีผลท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษา และนิสิตต้องผ่านการทวนสอบใหม่จนกว่าจะได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 หรือ

มากกว่าจึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ ข้อบังคับข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  

  2.2.2.2 เกณฑก์ารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  2.2.3   เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 2.2.4   ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผล

ประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 

 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากลโดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1)   ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลาใน

การหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)   การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง

พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆในระยะเวลาต่างๆ 

(3)   การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืนๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น

ในสถานศึกษานั้นๆ 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร” ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2549 

ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี”(ดูภาคผนวก ก) และเป็นไปตามเกณฑ์ทวนสอบต่างๆของคณะมนุษยศาสตร ์

ตามที่ระบุในหมวดที่ 5 ข้อ 2 ข้างต้น 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
(2)  จัดทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ  
(3)  จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
อุดมศึกษา(มคอ.) 
(4)  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1)  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

 (2)  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของอาจารย์ เช่น โครงการอบรม
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์เพื่อวัดและประเมินผล  
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอน เช่น สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 (1)  ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 (2)  ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
 (3)  ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าลงทะเบียนปีละ 10,000 บาทต่อคน 
 (4)  มหาวิทยาลัยฯ มีทุนสนับสนุนท าโครงการวิจัยเรื่องละ 80,000 บาท 

(5)  สนับสนุนให้มีการลาผลิตผลงาน เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
(6)  กระตุ้นอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ทั้งในรูปการบรรยาย หรือการเขียนบทความลงในวารสารต่างๆ 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร    
 บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดย 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตร  
 1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 1.4 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี  
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1   การบริหารงบประมาณ 
ใช้งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขา การ

แบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ ใช้เกณฑ์ที่คณะฯเป็นผู้ก าหนด เช่น
เงินรายได้สาขา 60% จัดสรรให้กับการพัฒนานิสิต และอีก 40% จัดสรรให้กับการพัฒนาอาจารย์ในสาขา 

2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1  ในส านักหอสมุด  มีจ านวนหนังสือด้านภาษาจีนที่พิมพ์เป็นอักษรจีน จ านวน 400  เล่ม  

พิมพ์เป็นอักษรไทย จ านวน 602 เล่ม และพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 175 เล่ม 
2.2.2  ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มีสื่อมัลติมิเดียด้านภาษาจีน 

จ านวน  97 ชุด  และหนังสือประกอบสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จ านวน  60 เล่ม 
2.2.3  ในห้องอ่านหนังสือคริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่ มีหนังสือที่เกี่ยวกับสายมนุษยศาสตร์และภาษา 

ทั้งหมด 6,381 เล่ม  หนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์และทักษะภาษาจีนโดยเฉพาะมีทั้งหมด 439 เล่ม 
 
2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

                      (1) คณะฯจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ 
                      (2)สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยังส านักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดซื้อ 
 

2.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะฯและส านักหอสมุดจัดท าการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆจาก

อาจารย์และนิสิต 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ ศธ. และตามนโยบายของสาขาวิชาฯ แล้วผ่านการคัดเลือกและ

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
(1)  อาจารย์ทุกคนสามารถเสนอแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการใน 

ที่ประชุมสาขาวิชาได้ 
(2)อาจารย์ทุกคนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อแผนจัดการเรียนการสอนและร่วมพิจารณาแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันในที่ประชุมสาขาวิชา 
3.3   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษจัดท าได้ 2 วิธีคือ จ้างรายชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้  
 
4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     ไม่มี 
4.2   การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

              (1)  คณะฯจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรม สัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ 
                    (2)  คณะฯจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดต้ังกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และการไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ 
5.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต 
       (1) .มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าชี้แนะด้านวิชาการแก่นิสิต และอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมคอยให้

ค าแนะน าด้านการท ากิจกรรมต่างๆ 
       (2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และแจ้งให้นิสิตทราบ 
       (3)  คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะฯ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กรณีนิสิตมีปัญหาเกินกว่าความสามารถ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2   การอุทธรณ์ของนิสิต  
นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  ส ารวจการได้งานท า/ศึกษาต่อของบัณฑิต เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
6.2  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ

ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 

อย่างน้อย ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X  

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

   X  

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 

ครั้ง 

100 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial  100 100 100 100  

7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial 100 100 100 100  

7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรท่ีน าระบบ 

PDCA มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 

100 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥50  

7.18 ร้อยละของนิสิตที่สอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก

ผ่านตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 

1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 

ก าหนด 

    X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.21 มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 

     

7.22 ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการ

สอบครั้งแรก 

     

หมายเหตุ: 
1. ดัชนีบ่งชี้ที่ 7.14 หลักสูตรภาษาจีนไม่มีรายวิชาพื้นฐาน(ไม่มีการประเมิน)  
2. ดัชนีบ่งชี้ที่ 7.21 และ 7.22 หลักสูตรภาษาจีนไม่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
 หลักสูตรต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดัชนีบ่งชี้ที่ 7.1-7.12  (ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ที่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด)อยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา(ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) 
ทั้งนี้การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 อย่างครบถ้วนและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ดัชนีบ่งชี้ 7.6-7.12 ที่ถูกประเมินในแต่ละปี 
 ส าหรับดัชนีที่ 7.13-7.22 เป็นดัชนีบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่หลักสูตรจะต้องด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด(ยกเว้นดัชนีบ่งชี้ 7.14, 7.21 และ 7.22 ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่มี) 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 

1.     การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  ประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
(2)  ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 
(3)  ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย ซักถามและตอบในชั้นเรียน 

 
1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน    

(1) นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นอาจารย์น าผลประเมินมาปรับปรุงต่อไป 
(2) สังเกตุการณ์โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ/หัวหน้าภาควิชาฯ/คณะฯ 

 
2.     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น  โดยสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
หลักสูตร  ดังนี้ 

(1)  ประเมินโดยบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา 
(2)  ประเมินโดยนิสิตที่ก าลังศึกษา 
(3) ประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(4) ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  
(5) ประเมินโดยสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน  
(6) ประเมินโดยสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต  
(7) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวลและน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟัง

ความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าสาขาและคณะฯ  คณะกรรมการตรวจผลการ
ประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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3.     การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7.ข้อ 7 
4.     การทบทวนผลการประเมิน 

(1)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
(2)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธการสอน 
(3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร   ว่าด้วย   การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2545 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  โดยมติสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุม ครั้งที่  122 (1/2549) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2549”   
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป  

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2545  
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศอื่นใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้  
    “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 5.1  ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
5.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    5.3  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
    5.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิด 
ที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    5.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะ 
ความผิดทางความประพฤติ 



114 
 

 ข้อ 6 การสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 

 6.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
หรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    6.2 มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ  หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ 
 ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
    7.1   มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่ง 
มหาวิทยาลัยรับรอง 

 7.2   คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 7.1.1  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
 7.1.2  ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี

การศึกษา 
                        7.3   ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

  7.3.1  ยืน่ค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 

  7.3.2  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา 
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

             7.4   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณา 
จากคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
                  7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

  7.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความ 
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4  
ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
      7.5.2  รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C 
 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  

 8.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้  แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
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    8.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
      8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
    8.3 การเทียบโอนหน่วยกิต 
      8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 9 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
    มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 10  การรายงานตัวเป็นนิสิต 
          10.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษา
อ่ืน หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะต้องไปรายงานตัว และเตรียม
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
     10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป  
     10.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต  โดยทาง
คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา  
 ข้อ 11  ระบบการจัดการศึกษา 
     11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะ หรือภาควิชาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 
     11.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย    ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
     11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษา
ออกเป็น 2 แบบ คือ 

                       11.3.1  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ  ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน  ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา ให้มีจ านวน
ชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
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                        11.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15   
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวิภาค 

     11.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดู
ร้อน เพื่อการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ภาคบังคับด้วย  
     11.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
     11.6 การคิดหน่วยกิต 

    11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

                        11.6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด   ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

     11.7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     11.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่ก ากับไว้  
     11.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย  
                                    11.9.1 เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  สาขาวิชา 

                           11.9.2  เลขที่ 4  แสดงถึง  ระดับชั้นปีของการศึกษา 
                             11.9.3   เลขที่ 5  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
                                 11.9.4   เลขที่ 6   แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 
     11.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้ 
       11.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
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      11.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 2.00   
     11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษา 
ในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  หรือการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี
การศึกษาส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสิตผู้นั้น ลงทะเบียนเรียน  ยกเว้น  
ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ข้อ 12  หลักสูตรสาขาวิชา 
      12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
       12.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   เป็นกลุ่มรายวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวมดังนี้  
                            12.1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี   (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
                            12.1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
                             12.1.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)   ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 

                           12.1.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
       12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น     โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
     12.2 หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120  
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน   8  ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน 
12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
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     12.3 หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต  
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
                12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  ให้ใช้
เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     12.5 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  4   ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
     12.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุม
นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สาขาวิชา  
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียน 
       13.1 การลงทะเบียนเรียน   ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิต
มาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
       13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน
รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
      13.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของ 
การขอเพิ่มรายวิชา  หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  
              13.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
      13.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร  I  หรือ  P  นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
      13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาส 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     ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียน
เรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษา   ตามวรรคสอง   ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
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            13.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
            13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  และคณะ  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอม   และได้ยื่น
หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 
      13.9 ภาคการศึกษาปกติใด   หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด  ๆ   
ก็ตาม จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น  โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี  
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
             13.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต    กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่   ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร    โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น  เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปีนับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพ
การเป็นนิสิต 
                13.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต  นิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้  หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียน
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ก็ได้ 
 ข้อ 14  การเพิ่มและถอนรายวิชา   
       14.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ
ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
       14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75  ของ
เวลาเรียนของภาคการศึกษานับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา  การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการ
เพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา
นิสิตจะได้รับอักษร W  
       14.3  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา    ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 
 



120 
 

       14.4  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น าเอา
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า  ไม่ว่าจะเป็น
รายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด 
จะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
       14.5  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ให้ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  
 ข้อ 15  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
       15.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
       15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ   80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  จึง
จะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับ
ระดบัขั้น F หรืออักษร U   
       15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล  นอกจาก
รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
       15.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 
     สัญลักษณ์ ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
       A    ดีเยี่ยม  (Excellent)             4.00 
       B+    ดีมาก  (Very  Good)  3.50 

  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    เป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
       U    ไม่เป็นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
        I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (In  Progress) 
       W    การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
     15.5 ระบบอักษร   S  และ  U    ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และ
ประเมินผลด้วยอักษร  S  และ  U 
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     15.6   อักษร   I  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้
เสร็จสมบูรณ์ได้  โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ  การให้อักษร  I  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผล
เพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เป็นระดับขั้น  F  หรืออักษร  U 
     15.7  อักษร  P  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่และ
ไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
อักษร  P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาค
ในสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P 
เป็นระดับขั้น  F  หรืออักษร  U 
     15.8 อักษร  W  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
       15.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
       15.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
       15.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
       15.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 
     15.9 อักษร  S  U  I  P และ  W  จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
     15.10  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
        15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
        15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก 
หน่วยกิต   และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
        15.10.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณ 
ของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุก ๆ  รายวิชาตามข้อ 15.10.1  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาทั้งหมด  ยกเว้นข้อ 15.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง 
มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้าย
เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 16  การเรียนซ้ า 
     16.1   รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ ากว่า  C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  
     16.2   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
ซ้ า    
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     16.3   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
ซ้ า  
 ข้อ 17  การลา 
     17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
       นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
     17.2 การลาพักการศึกษา 
       17.2.1    นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล  ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ หรือ  

ทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอ่ืน ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

      17.2.2 นิสิตท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
       17.2.3  นิสิตท่ีลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
   17.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก    ต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี  แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 18  การย้ายสาขาวิชา 
     18.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น 
     18.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
       18.2.1 นิสิตท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ภาควิชา  และคณบดีคณะเดิม  และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว    ไม่
น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ   
                    18.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีนิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น  ทั้งนี้
ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
                                 18.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ลงทะเบียนเรียน  
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                                         18.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว  รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามา
ค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ 19  การพ้นสภาพนิสิต 
 นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
     19.1  ตาย 
     19.2  ลาออก 
     19.3  โอนไปเป็นนิสิต  นิสิตสถาบันการศึกษาอ่ืน  
     19.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
     19.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 13.9 
     19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
     19.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา  2 เท่าของเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
       19.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ   ยังมีค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50 
       19.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ทั้งหมดไม่ถึง 1.75 
       19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป  หรือครบหกภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการจัดการศึกษาแบบสามภาคการศึกษา  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75  
 ข้อ 20  การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
                       20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
                   20.2 นิสิตท่ีได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                                 20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  และ
ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร  I  หรืออักษร  P 
                            20.2.2   ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 
                                       20.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน 2  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  3  ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                               20.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2  ปี) ส าเร็จการศึกษา 
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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            
                                       20.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี   6  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  10  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา                        
                                                 20.2.2.6  นิสิตท่ีขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหลักสูตรอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา 
       20.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
     20.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด   มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติราย ๆ ไป 
     20.4 นิสิตท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว  ต้องไม่เป็นนิสิต  หรือนิสิตที่โอนมาจากสถาบันอ่ืนและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 
       20.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป  
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.20 ถึง 3.49  จะได้รับเกียรติ
นิยมอนัดับสอง 
         20.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น  F  หรืออักษร  U  และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าใน
รายวิชาใด 
 ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาค
การศึกษา 
 ข้อ 22  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี  ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับ
รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี  ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
     22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
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       22.1.1 เหรียญทอง ให้กับนิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคยได้รับระดับขั้น 
F  หรืออักษร  U  หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมีค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.75 
       22.1.2 เหรียญเงิน  ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคย 
ได้รับระดับขั้น F  หรืออักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.50   
     22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 
       เหรียญทองแดง   ให้กับนิสิตที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ   
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  และไม่เคยได้รับระดับขั้น F  
หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น  และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 
 ข้อ 23  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ 
     23.1 การบริหารหลักสูตร 
               23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
               23.3   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
                    23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ 24  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดง 
การปรับปรุงดัชนี  ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 5  ปี  และมี 
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี   
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บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 25  นิสิตท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ประกาศใช้ให้ใช้บังคับเดิมต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 26  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อการน้ีให้มีอ านาจประกาศได้  การใด
ที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร  
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    8     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  

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

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 
2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 125 (4/2549) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 19.8.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติ
ขึ้นไป ส าหรับการจัดการในระบบทวิภาค แบบ 3  ภาคการศึกษา 
ต่อปีการศึกษา  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง  1.75” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
       “ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญา เมื่อสิ้นสุด
ทุกภาคการศึกษา  ยกเว้นกรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  ให้อนุมัติปริญญาใน
วันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์  ในภาคการศึกษานั้น ๆ” 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      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 

......................................... 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 
2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 137 (5/2551) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2551 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551” 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 12.1.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวาง
ออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      14     สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย  การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

…………………… 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
2533 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 125  
(4/2549) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549” 
  ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย     
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 ลงวันที ่10 สิงหาคม 2548 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 11 ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะต้องใช้กระดาษค าตอบ หรือกระดาษสอบที่อาจารย์
ประจ าวิชา หรือภาควิชาจัดให้ และจะน าออกนอกห้องสอบมิได้ การน าออกนอกห้องสอบ ให้หมายความรวมถึง 
การน าเอาเนื้อหาของข้อสอบหรือค าตอบด้วย  
   เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้แจ้งความประสงค์ให้         ผู้ควบคุมการ
สอบทราบ”  

 
ประกาศ ณ วันที่     25      กรกฎาคม   พ.ศ. 2549 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 

พ.ศ. 2548 
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2551 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      
          1.1  วิชาบังคับ 
            1.2   วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  
             2.1  วิชาบังคับ  
             2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 
               2.2.1  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 
               2.2.2  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 
             2.3  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 

 30   
 30 
- 

84  
- 
- 
- 
- 
- 
6   

30 
30 
- 

99 
6 

75 
48 
27 
18 
  6 

30  
30 
  1 
99 
   6 
 75 
66 
 9 
18   
  6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 
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2.  ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

สาระท่ีปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           จ านวน  30   หน่วยกิต      
     1.กลุ่มวิชาภาษา                              9   หน่วยกิต 
001103  ทักษะภาษาไทย                              3(3-0) 
001111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                              3(3-0) 
001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา               3(3-0) 
 
 
     2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 3   หน่วยกิต 
001134   อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                              3(3-0) 
 
 
     3. กลุ่มวิชาพลานามัย                    1   หน่วยกิต    
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาพลานามัยได้จากวิชาต่อไปนี้ 
001150  กอล์ฟ                       1(0-2) 
001151  เกม                              1(0-2) 
001152  บริหารกาย                              1(0-2) 
001153  กิจกรรมเข้าจังหวะ              1(0-2) 
001154  ว่ายน้ า               1(0-2) 
001155  ลีลาศ               1(0-2) 
001156  ตะกร้อ               1(0-2) 
001157  นันทนาการ                              1(0-2)  
001158  ซอฟท์บอล               1(0-2) 
001159  เทนนิส               1(0-2) 
001160  เทเบิลเทนนิส              1(0-2)  
001161  บาสเกตบอล              1(0-2)  
001162  แบดมินตัน               1(0-2)  
001163  ฟุตบอล               1(0-2)  
001164  วอลเลย์บอล               1(0-2)  
001165  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว             1(0-2)  
         
     4. กลุ่มวิชาสหศาสตร์                  8  หน่วยกิต 
001171  ชีวิตและสุขภาพ              3(3-0) 
001172  การจัดการการด าเนินชีวติ             3(2-2)   
001173  ทักษะชีวิต                              2(1-2)   
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                จ านวน  30  หน่วยกิต  
1.1 วิชาบังคับ                          จ านวน  30  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษา                   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                            3(2-2-5) 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            3(2-2-5)  
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                              3(2-2-5)  
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                       3(2-2-5) 
 

  (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        จ านวน    6 หน่วยกิต 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาคน้ควา้   3(3-0-6) 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                   3(2-2-5) 
 

  (3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         จ านวน    6 หน่วยกิต 
001232    กฎหมายพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ                                     3(2-2-5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                
จ านวน  30  หน่วยกิต
เท่าเดิม     

ยังคงจัดกลุ่มวิชาเป็น 

5       เหมือนเดิม 

แต่มีการเปลี่ยนแปลง

ในบางรายวิชาของ

แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

1.    มวิชาภาษา 

เรียนวิชา001213

ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ เพิ่ม 1 

รายวิชา 

 
2. กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ เรียน 2 
รายวิชาคือ
สารสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษาค้นควา้   
และศลิปะใน 
ชีวิตประจ าวัน        

 

3. จากเดิมเรียนกลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์

เพียง 1 รายวิชา 

หลักสูตร 2556 ได้

เพ่ิมเป็น 2 รายวิชา 

ดังนี้ คือวิชากฎหมาย

พื้นฐานเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตและวิชาการรู้เท่า

ทันสื่อ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก                       จ านวน   9  หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษา     
001113  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              3(3-0) 
 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
001121   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า             3(3-0) 
001122   ปรัชญาเพ่ือชีวิต               3(3-0) 
001123   ภาษา สังคมและวัฒนธรรม              3(3-0) 
001124   ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย              3(3-0) 
001125   ดุริยางควิจักขณ ์                              3(3-0) 
001126   ศิลปะในชีวติประจ าวนั                              3(3-0) 
  
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001131   กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                             3(3-0)  
001132   ไทยกับประชาคมโลก                              3(3-0) 
001133    วิถีไทย  วิถีทัศน ์               3(3-0) 
001135   การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม              3(3-0) 
  
   4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
001140   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                              3(3-0) 
001141   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน                             3(2-2) 
001142   คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ             3(3-0) 
001143   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน              3(3-0) 
001144   อาหารและวิถีชีวติ               3(3-0) 
001145   พลังงานและเทคโนโลยีใกลต้ัว              3(3-0) 
001245   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั              3(3-0) 
  
    5. กลุ่มสหศาสตร์ 
001170   พฤติกรรมมนุษย์         3(3-0) 
   

 
 
 
 
 

 

(4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์              จ านวน  6  หน่วยกิต 
001278 ชีวิตและสุขภาพ              3(3-0-6) 
001279     วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
 

1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต          จ านวน  1  หน่วยกิต

โดยเรียนวิชาพลานามัย 1 รายวิชา ดังน้ี 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย              1(0-2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ ได้

ก าหนดให้เรียน

เพียง 2 รายวิชา 

 

5. รายวิชา

พลานามัย 

บังคับเรียนโดยไม่

นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  จ านวน  99  หน่วยกิต  
วิชาแกน                            จ านวน    6 หน่วยกิต 
205200  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                     3(3-0) 
205201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                     3(3-0)  

 
 
 
 
 
วิชาเอก                           จ านวน   69  หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ                   จ านวน   42  หน่วยกิต 
206111  ภาษาจีน 1                      3 (2-2) 
206112  ภาษาจีน 2      3 (2-2) 
206121  ระบบเสียงภาษาจีน     3 (3-0) 
206211  หลักภาษาจีน      3 (3-0) 
206221  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1    3 (2-2) 
206222  การฟัง-การพูดภาษาจีน 2    3 (2-2) 
206231  การอ่านภาษาจีน      3 (3-0) 
206251  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวรรณคดีจีน    3 (3-0) 
206301  ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมจีน    3 (3-0) 
206311  การแปลภาษาจีน 1     3 (3-0) 
206331  ส านวนภาษิตจีน     3 (3-0) 
206341  การเขียนภาษาจีน 1     3 (3-0) 
206342  การเขียนภาษาจีน 2     3 (3-0) 
206411  การแปลภาษาจีน 2     3 (3-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       จ านวน    99  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                               จ านวน     6   หน่วยกิต 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ                                                                       
                                                                               1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     
                                                                               1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  

                                                              1(0-2-1) 
781101     วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                          3(2-2-5) 
 
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         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน            3(2-2-5) 
206311         การแปลภาษาจีน 1                              3(2-2-5) 
206351         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน           3(2-2-5) 
206398       ระเบียบวิธีวิจัย                               3(2–2-5) 
206497         สหกิจศึกษา                                       6 หน่วยกิต หรือ 
206498       การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 

206499         วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี                   6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปรับวิชาแกนเป็นวิชา

บังคับและเพ่ิมวิชา 

781101  วัฒนธรรม

อาเซียนศึกษา 

 

 

 
 

-ปรับจ านวนวิชาเอก

บังคับเพ่ิม  

-ปรับแก้รหสัวิชาใน

บางรายวิชาให้

สอดคล้องกับปี

การศึกษา   

-ปรับรายชื่อวิชา 

-เพ่ิมรายวิชา206301 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั

ประเทศจีน  และ

218398 ระเบียบวิธี

วิจัย 

-206143 วิชาอักษร

จีนที่เคยเป็นวิชาเอก

เลือกปรับเป็นวิชาเอก

บังคับ 

-206411การแปล

ภาษาจีน2 ปรับเป็น

วิชาเอกเลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

วิชาเอกเลือก                    จ านวน   27  หน่วยกิต 
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม 

206302  วัฒนธรรมจีน       3(3-0) 
206303  ประวัติศาสตร์จีน       3(3-0) 
206304  จีนสมัยใหม่        3(3-0) 
206305  ภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย      3(3-0) 
206306   อักษรจีน        3(3-0) 
206307  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน       3(3-0) 
206308  หมากล้อมจีน       3(3-0) 
206309  โปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน      3(3-0) 

กลุ่มทักษะทางภาษา 
206312  ภาษาจีนโบราณ        3(3-0) 
206313  ภาษาจีนธุรกิจ       3(3-0) 
206321  การฟัง-การพูดภาษาจีน 3      3(2-2) 
206332   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน      3(3-0) 
206412   ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก ์      3(3-0) 
206413  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0) 
206414   การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ     3(3-0) 
206441   การเขียนเชิงวิชาการ       3(3-0) 
206442   การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ      3(3-0) 

กลุ่มวรรณคดีจีน 
206352  วรรณคดีจีนสมัยใหม่       3(3-0) 
206353  วรรณคดีจีนโบราณ       3(3-0) 
206354   วรรณกรรมจีนร่วมสมัย       3(3-0) 
206355   วรรณกรรมจีนสมัยใหม่       3(3-0) 
206451   กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง       3(3-0) 
206452   วรรณกรรมสามก๊ก       3(3-0) 
206453   วรรณกรรมความฝันในหอแดง      3(3-0) 
206454   วรรณกรรมหลู่ชวี่น       3(3-0) 
206455   งานนิพนธ์นักปราชญ์จีน      3(3-0) 
206456   วรรณกรรมปาจิน        3(3-0) 
206457   วรรกรรมเหลาเส่อ       3(3-0) 
206458   บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ  3(3-0) 

 
 
 

วิชาเอกเลือก                                    จ านวน   9  หน่วยกิต 
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       บทพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                              
                                                                                 3(2-2-5) 
206411        การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                                                                                 3(2-2-5) 
206412        การสอบวัดระดับความรูภ้าษาจีน(HSK)  3(2-2-5) 
206421        ภาษาจีนส าหรบัมัคคุเทศก์                      3(2-2-5) 

 

 

 
 

ปรับลดจ านวน

วิชาเอกเลือก โดย 

-ลดรายวิชากลุ่ม

วรรณคดีที่มีเนื้อหา

ซ้ าซ้อนให้น้อยลง 

-ปรับรายวิชาให้

เหมาะสม   

-เปลี่ยนรหัสให้

สอดคล้องกับปี

การศึกษา 

-เปิดใหม่ 1 รายวิชาคือ 

206412 การสอบวัด

ระดับความรู้ภาษาจีน

(HSK) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระท่ีปรับปรุง 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขา                           จ านวน   18  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง   ดังนี้ 
    3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111  การฝึกอ่าน                                      3(3-0) 
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                                      3(3-0) 
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                      3(2-2) 
205222 การเขียนย่อหน้า                                      3(3-0) 
205232  การสนทนา                                       3(2-2) 
205381  การแปลเบื้องต้น                                      3(3-0) 
   3.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207281  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                                       3(2-2) 
207282  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2                                        3(2-2) 
207381  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3                                        3(2-2) 
207382  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 4                                        3(2-2) 
207383  การฝึกฟังพูดภาษาญีปุ่่น 1                       3(2-2) 
207384  การฝึกฟังพูดภาษาญีปุ่่น 2                        3(2-2) 
   3.3 กลุ่มภาษาไทย 
208201  การอ่าน(ภาษาไทย)                                     3(2-2) 
208202  การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)                     3(3-0) 
208211  การพูด(ภาษาไทย)                                     3(2-2) 
208221    การเขียน(ภาษาไทย)                                      3(2-2) 
208222  การสรุปความ(ภาษาไทย)                              3(2-2) 
208223  การเขียนเพ่ือการสื่อสาร(ภาษาไทย)                3(3-0) 
   3.4 กลุ่มภาษาพม่า 
218101  ภาษาพม่า 1                                                      3(2-3) 
218102  ภาษาพม่า 2                                                      3(2-3) 
218201  การอ่านภาษาพม่า 1                                          3(2-2) 
218231  การสนทนาภาษาพม่า 1                                     3(2-2) 
218241  การเขียนภาษาพม่า 1                                         3(2-2) 
218301  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                      3(3-0) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                                      3(2-3) 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                                      3(2-3) 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1                      2(1-2) 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1                    3(3-0) 
219270  สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส                                   3(2-2) 
               วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2                     2(1-2) 
219232   การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2                   3(3-0) 
219261   อารยธรรมฝรั่งเศส 1                                       3(3-0) 

 วิชาโท  หรือ เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา   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 ภาษาญีปุ่่น 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    การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1     3(2-2-5) 
207232    การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 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    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวฒันธรรม     3(3-0-6) 
218251  การเขียนภาษาพม่า  1     3(2-2-5) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1            3(2-2-5) 

219102   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2            3(2-2-5) 

219103   ภาษาฝรั่งเศส 1             3(1-4-4) 

219104   ภาษาฝรั่งเศส 2                                       3(1-4-4) 

219121   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            2(1-2-3) 

219222   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2            2(1-2-3) 

219231   การอ่าน-การเขียนภาษาฝรัง่เศส 1            2(1-2-3) 

จ านวนหน่วยกิตเท่า
เดิม  แต่เปล่ียนจาก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
เป็นวิชาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
     รายวิชาและเพ่ิมเติม  
     จ านวนชั่วโมงศึกษา 
     ด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

 
219311   การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น                         3(3-0) 
219344   ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว 1                    3(3-0) 
219345   ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว 2                    3(3-0) 
   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                                      3(2-2) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                                      3(2-2) 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1                     3(2-2) 
221343  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหล ี                  3(2-2) 
               วิชาเลือก   6   หน่วยกิต 
221152  สังคมและวัฒนธรรมเกาหล3ี(2-2-5) 
221352  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารมวลชน                  3(3-0) 
221353  ศิลปะ การแสดง และดนตรีของเกาหลี              3(3-0) 
221401  ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจและงานเลขา             3(2-2) 
221402  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเที่ยว                    3(2-2) 
   3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                                     3(2-2) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                                     3(2-2) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม                     3(2-2) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม                     3(2-2) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม                     3(2-2) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ                     3(3-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        รายวิชาคงเดิม 

          

           

 

      
 

 

 

 

      เปิดวิชาโทเพ่ิม 

      อีก 2 ภาษา คือ 

     ภาษาเขมรและภาษา  

     อินโดนีเซีย 

 

 

ปรับเปลี่ยนรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

กลุ่มการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน จ านวน            

6 หน่วยกิต ดงันี ้

206491  การฝึกงาน                                    6  หน่วยกิต  
206498  การศึกษาอิสระ                                       6  หน่วยกิต  
 

วิชาเลอืกเสรี    6   หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเลอืกเสรี    6   หน่วยกิต   
 

รายวชิาสหกจิศึกษา

และการฝึกงานได้

ย้ายไปอยูใ่นวชิาเอก

บังคับ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา 
ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาจีน 

และแผนพัฒนาอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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           ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ การแต่งต าราของอาจารย์ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. 
 
 
 

ดร.ชวนพิศ เทียมทัน 
 
 
 
 

1. บทความ  
เรื่อง วัดจิ้นฉือ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ปี 2541หน้า 16-19  

  เรื่อง  อัครเสนาบดีแห่งราชวงศ์ซ่ง นามว่า หวังต้าน วารสาร
ฉิวสั่ว ฉบับที่ 9 ปี 2547 หน้า 233-235 

  เรื่อง  อันดับมหาวิทยาลัยในจีนประจ าปี พ.ศ.2550 และ 
2551 สุวรรณภิงคาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 
2551 หน้า 5 

 
2. วิจัย  

  เรื่อง  การพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิคส์เหริน 
          หมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้าในแง่ของความหมายของ

ค าศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ)ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553 

 
  3. เอกสารประกอบการสอนและซีดีรอม   
เรื่อง ประวัติศาสตร์จีน ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์จีน  ต้ังแต่ปี 2553-ปัจจุบัน 
เรื่อง หนังสือพิมพ์จีน ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการ

อ่านหนังสือพิมพ์จีนในปี พ.ศ. 2550 
4. ข้อสอบ 
ข้อสอบเอ็นทรานส์(PAT 7.4)ประจ าปี 2553 (ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

ชุดที่ 3 จ านวน  3 ชุด) 
ข้อสอบเอ็นทรานส์(PAT 7.4)ประจ าปี 2554 (ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

ชุดที่ 3 จ านวน  3 ชุด) 
ข้อสอบเอ็นทรานส์(PAT 7.4)ประจ าปี 2555 (ชุดที่ 1 ชุดที่  2 

ชุดที่ 3 จ านวน  3 ชุด) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

2. ผศ.เอกสัณห์  ชินอัครพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทความ  
เรื่อง สภาพการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ตีพิมพ์ใน
วารสาร  World Chinese teaching Magazine (2006) 

  2. หนังสือแปล  
  เรื่อง ประวัติศาสตร์จีน แต่งโดยโจวจยาหรง แปลโดย วิไล ลิ่ม

ถาวรานันต์ ศรีวิกาญน์ กุลยานนท์ และเอกสัณห์ ชิน
อัครพงศ์(ช่วงราชวงศ์ชิงถึงปัจจุบัน) Nanmee book 
Publication, Bangkok: Thailand 2004. 

  เรื่อง ค าสนทนา
http://www.geocities.com/jj_book/short007.htm?200720 
3. ต าราและซีดีรอม   
เรื่อง สัทอักษรภาษาจีน (CHINESE PHONETIC 

ALPHABET) ก าลังจัดพิมพ์(นานมีบุ๊คส์)   
4. เว็บไซต์ 
www.human.nu.ac.th/206111/eksanc.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/jj_book/short007.htm?200720
http://www.human.nu.ac.th/206111/eksanc.htm
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

3. ผศ.จุไรรัตน์  โสภา 
 
 

 

 

1. วิจัย  
เรื่อง ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทในภาษาจีน 
เรื่อง ปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาเอกภาษาจีน 
2. ต ารา  
เรื่อง หลักภาษาจีน 

4. อ.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ 
 
 
 
 
 
 

1.บทความ 
เรื่อง ”การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อันยิ่งใหญ่ในกวีนิพนธ์
ฉือในราชวงศ์ซ่ง” จีนวิทยา ปี 2555 
2.วิจัย 
เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบจินตนาการดวงจันทร์ในกวี
นิพนธ์โบราณจีนและกวีนิพนธ์โบราณไทย” 

5. Mr.Yang Bo 
 

 

 

บทความ   
เรื่อง  The legend of LimKor Nieo  Publishing: Yunnan 

Info Daily (3rd.Sep.2009)   
เรื่อง  Betong,the South of Southern Thailand 

Publishing: Yunnan Info Daily (6th.Jan.2010)  
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ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและ

สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2555 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2556 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2557 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2558 

นางชวนพิศ  

เทียมทัน 

3849900186441 

 

อาจารย์ Ph.D. 

(The History of 

International 

Relations)  

M.A. 

(Ancient 

Chinese               

History) 

ศศ.บ.

(ภาษาจีน) 

พ.ศ.2549 

 

 

 

พ.ศ.2542 

 

 

 

พ.ศ.2536 

มหาวิทยาลัยนานกิง 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

มหาวิทยาลัยปักก่ิง 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและ

สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2555 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2556 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2557 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2558 

นายเอกสัณห์  

ชินอัครพงศ์   

 

3909700047501 

 

ผศ. 

 

M.A.(TCFL) 

 

 

ศศ.บ.

(ภาษาจีน) 

 

พ.ศ.2547 

 

 

พ.ศ.2525 

 

Tianjin Normal 

University  ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์  วิทยาเขต

ปัตตานี 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

นางจุไรรัตน์ 

โสภา 

3700700914658 ผศ. 

 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. 

(ภาษาจีน) 

 

 

2544 

 

2530 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิและ

สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

สถาบันทีส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2555 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2556 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2557 

ภาระการ

สอน 

ปี

การศึกษา 

2558 

นางภูริวรรณ  

วรานุสาสน์ 

3659900593135 อาจารย์ อ.ม.(ภาษาจีน) 

อ.บ.(ภาษาจีน)    

 

 

 

2551 

 

 

2546  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

Mr.Yang Bo Passport No. 

G27489855 

อาจารย์ B.A. 

(Teaching in 

Chinese as a 

Second 

Language) 

 

 

2551 

 

 

 

 

Yunnan University อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

อย่างต่ า  

10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 
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แผนพัฒนาอาจารย์ชาวต่างชาติ 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1* อาจารย์ Mr.Yang Bo M.A. 
 

 
 

English 

Language 

Naresuan University 2556-2558 

 

* ก าลังจะลาศกึษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้แต ่พ.ศ. 2556-2558 
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ภาคผนวก จ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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ภาคผนวก ฉ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

จุดเด่นของหลักสูตร 

 เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งทักษะทางภาษาและความรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้านและสามารถ

น าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการท างานจริงได้ 

 เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนชัดเจนคือ ชั้นปีที่1และ2 จะเน้นที่วิชาทักษะซึ่งได้แก่ วิชาการฟัง  

การพูด  การอ่าน  การเขียนและการแปล  ในชั้นปีที่3และ4 จะเน้นวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษาจีน

ส าหรับมัคคุเทศก์       ภาษาจีนธุรกิจ   หรือวิชาวรรณคดี เป็นต้น         

 มีวิชาเลือกที่หลากหลายตามความชอบและความถนัดของผู้เรียน เช่น สายภาษา  สายวรรณคดี    สาย

ธุรกิจ เป็นต้น 

 เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย มีวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ในการท างาน

ก่อนที่จะเข้าท างานจริงหลังส าเร็จการศึกษา 

 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 ชั้นปีที่1เทอมการศึกษาต้น  มีกระบวนวิชาการฟัง-การพูดภาษาจีน 1 และวิชาระบบเสียงภาษาจีน   ไม่

แน่ใจว่าสองวิชานี้จะซ้ าซ้อนกันหรือไม่  อยา่งไร   ถ้าเนื้อหาซ้ าซ้อนกันแล้วเอาสองวิชานี้รวมกันก็จะ

สามารถเอาหน่วยกิตไปเปิดวิชาอ่ืนได้ 

  ชั้นปีที่1เทอมการศึกษาปลาย   มีการเปิดวิชาอักษรจีน  แต่เนื่องจากเปิดในชั้นปีที่1 นักศึกษาจึงมี

ข้อจ ากัดทางด้านทางด้านภาษา  จึงท าให้ไม่สามารถสอนเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนได้ เช่น สอนเกี่ยวกับ

ประวัติตัวอักษรจีน  การสร้างตัวอักษรจีน  ส่วนประกอบอักษรจีน  โครงสร้างต่างๆของอักษรจีน เป็นต้น  

ซึ่งล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ  ถ้าสามารถย้ายวิชานี้ไปสอนในชั้นปีที่สูงขึ้น  นักศึกษาน่าจะได้รับความรู้

เกี่ยวกับอักษรจีนที่มากและหลากหลายขึ้น     
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  ในกระบวนวิชาเลือก น่าจะเพิ่มวิชาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)  เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสอบจริง  เพื่อจะได้น าผลการสอบไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานหรือการศึกษา

ต่อในโอกาสต่อไป 

 หลักสูตรไม่มีวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ซึ่งเป็นวิชาที่จะท าให้ผู้เรียนที่เป็นคนไทย  ได้มีความรู้

และความเข้าใจขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆเกี่ยวกับจีน  เช่น ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ปรัชญา  เศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครอง  เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาอ่ืนๆและการเรียนต่อ  ตลอดถึงการ

ท างานต่อไป  แต่ในหลักสูตรนี้ได้เปิดวิชาจีนสมัยใหม่  ซึ่งมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่กล่าวมา  แต่เปิด

เป็นวิชาเลือก  นั่นก็หมายความถึงถ้านักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชานี้  ก็จะท าให้นักศึกษาไม่มีความรู้ดังกล่าว

เลย  โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะปรับวิชาจีนสมัยใหม่  จากเดิมเป็นวิชาเอกเลือก  เป็นวิชาเอกบังคับ 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

 

วิชาในหมวดวิชาเอกเลือก มีจ านวนมากเกินไป คือมีถึง ๒๓ รายวิชา ในขณะที่ก าหนดให้เลือกเพียง ๓ รายวิชา 

มากกว่ากันเกือบ ๘ เท่าตัว เป็นไปได้ยากท่ีจะเปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หมด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะท าให้มีหลาย

รายวิชาต้องถูกปิดไป หรือหากพยายามเปิดให้หมด ผู้สอนต้องเตรียมการสอนใหม่ทุกภาคการศึกษา ท าให้ขาด

ความช านาญและเสียโอกาสที่จะท าผลงานทางวิชาการในวิชาดังกล่าว  และท าให้นักศึกษามีความรู้แบบแยกส่วน  

เช่น  หมวดวรรณคดีมีรายวิชาหลักอยู่ถึง ๔ ตัว คือ วรรณคดีจีนสมัยใหม่      วรรณคดีจีนโบราณ     วรรณกรรมจีน

ร่วมสมัย    วรรณกรรมจีนสมัยใหม่   รายวิชาที่แยกตามผลงานอีก ๔ ตัว คือ กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง วรรณกรรมสาม

ก๊ก วรรณกรรมความฝันในหอแดง     บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สังเกตดูวิชาในหมวดเอก

บังคับมีวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีนอยู่แล้ว รวมแล้วมีวิชาวรรณคดีถึง ๙ ตัว เป็นไปได้ยากท่ีจะเปิดสอนให้

ได้หมด  และหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่จ าเป็นต้องแยกย่อยขนาดนี้  มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

 วิธีที่ ๑ ปรับวิชาในหมวดเอกบังคับ ให้มีวรรณคดี ๒ รายวิชา เป็น วรรณคดีสมัยโบราณ กับวรรณคดีสมัย

ปัจจุบันและร่วมสมัย  จากนั้นท าให้วิชาในหมวดเอกเลือกเหลือ ๒ รายวิชา คือ นิยายชั้นเอกของจีน (จะสอนสามก๊ก

หรือความฝันฯ หรืออะไรก็ได้ ในแต่ละภาคการศึกษา หรือสอนทั้งหมดก็ได้ แล้วแต่ผู้สอน) กับ เรื่องเฉพาะทางทาง

วรรณคดี(จะสอนเป็นนิยายหรือกวีนิพนธ์หรืออะไรก็ได้) 

 วิธีที่ ๒ คงวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีนไว้ ปรับวิชาเลือกจาก ๘ วิชา ให้เหลือน้อยลง รวบบาง

รายวิชาเข้าด้วยกัน โดยอาจคงไว้เฉพาะวิชาที่แยกตามผลงาน เช่น กวีนิพนธ์จีน(สอนทั้งโบราณและปัจจุบัน) นิยาย

และเรื่องสั้นโบราณ นิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม่ หรือหากมีความเชี่ยวชาญในวรรณคดีเอกเรื่องใดเป็นพิเศษและเห็น

ควรถ่ายทอดความรู้ ก็เปิดเฉพาะวิชานั้น เช่น สามก๊ก ความฝันในหอแดง เป็นต้น 

โดยสรุปคือ เห็นว่าควรลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา และลดจ านวนรายวิชาลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของผู้บริหารหลักสูตรเป็นส าคัญ 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

 ๑. ชื่อภาษาอังกฤษกับภาษาไทยลักลั่น เช่น  

วรรณคดีจีนสมัยใหม่     Modern Chinese Literature 
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วรรณคดีจีนโบราณ        Classical Chinese Literature  

วรรณกรรมจีนร่วมสมัย   Chinese Contemporary Selected Literature  

วรรณกรรมจีนสมัยใหม่   Chinese Modern Selected Literature   

จากชื่อภาษาอังกฤษจะเข้าใจว่า ๒ วิชาหลังเป็นบทคัดสรร ในขณะที่ ๒ วิชาแรกเรียนทั่วๆ ไปรวมทั้งประวัติ

และพัฒนาการ น่าจะปรับชื่อวิชาภาษาไทยของ ๒ วิชาหลังให้ตรงกับภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นเมื่ออ่านแล้ว ถ้าไม่

อ่านค าอธิบายรายวิชา จะสับสนว่า วรรณคดีจีนสมัยใหม่ ต่างกับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่อย่างไร นอกจากนี้ วิชา

แรกใช้ค าว่า วรรณคดี วิชาที่สี่ใช้ว่าวรรณกรรม ความแตกต่างของวิชาไม่ได้อยู่ที่ค าว่า “วรรณกรรม” หรือ 

“วรรณคดี” แต่อยู่ที่วิธีสอน(ใช่หรือไม่?) น่าจะใช้ค าเดียวกัน เช่น วรรณกรรม แต่เพิ่มค าที่อธิบายวิธีสอนไปในวิชา

หลัง เช่น บทคัดสรรจากวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ หรืออ่ืนๆ 

๒.ชื่อวิชา       วรรณกรรมสามก๊ก       ใช้การแปลภาษาอังกฤษแบบตามความหมายว่า    The Three 

Kingdoms ในขณะที่ วรรณกรรมความฝันในหอแดง             ใช้การแปลทับศัพท์ว่า   Hong Lou Meng ควรให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ 

๓.วิชาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชื่อภาษาอังกฤษคือ Chinese Works by H.R.H 

Princess Maha Chakri Sirindhorn ค าอธิบายรายวิชาคือ ค้นคว้างานพระราชนิพนธ์ของพระองศ์ที่เกี่ยวกับจีน 

เลือกอ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับการแปลเป็นภาษาจีนแล้ว อ่านชื่อภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่

ตรงกัน ในภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทุกอย่าง ภาษาอังกฤษ อ่านแล้วอาจตีความได้ว่าเป็นพระ

ราชนิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาจีน(?) ค าอธิบายรายวิชาเข้าใจว่าเป็นพระราชนิพนธ์ภาษาไทยที่เกียวกับจีน และมีบาง

เรื่องที่แปลเป็นภาษาจีน  ขอให้ปรับการใช้ค าให้รัดกุมและตรงกัน อย่างไรก็ดี เห็นว่า ถ้าเห็นควรต้องมีวิชานี้ ส่วน

หนึ่งที่ควรจะได้ศึกษา คือพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย อาจเพิ่มไปในค าอธิบายรายวิชา และท า

ให้วิชานี้ดูมีเนื้อหาน่าสนใจขึ้น 

 ไม่มีความคิดเห็นอ่ืนเกี่ยวกับวิชาทักษะทางภาษา 

 

                                                                                                                              กนกพร นุ่มทอง     
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ภาคผนวก ช 
ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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