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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25501791108699
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อยอ (ไทย)
: ศศ.บ.(ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese)
3. วิชาเอก
ภาษาจีน
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
ภาษาที่ใช ภาษาจีนและภาษาไทย
การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาสัญชาติไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปน
อยางดีตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ความร ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น เป น หลั ก สู ต รเฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี โดยมี
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2555 เปดสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
6.1 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.2 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.3 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register TOR)ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพื่อใหนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทํางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ธุรกิจสวนตัว โดยทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการใชภาษาจีน ดังนี้
1. ลาม นักแปลเอกสาร
2. เจาหนาที่ธุรกิจการบิน
3. พนักงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม
4. บริษัทดานธุรกิจนําเขา-สงออก หรือธุรกิจระหวางประเทศ
5. นักประชาสัมพันธ
6. มัคคุเทศก
7. ครู อาจารยสอนภาษาจีน
8. อาชีพที่ตองใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสาร
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8. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวพรเพ็ญ จุไรยานนท

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

นางสาวปภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย

อาจารย

3

นางสาวกมลทิพย รักเกียรติยศ

อาจารย

4

นางสาวฐณัฐา ลาภเลิศ

อาจารย

5

นางสาวศรีปญญ ไสยเวช

อาจารย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
Ph.D. (Linguistics and Applied
Beijing Language and Culture
2557
Linguistics)
University, PRC
2553
บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2549
ศศ.บ (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Yunnan Normal University,
2556
Other Languages)
PRC
2550
ศศ.บ (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.A.( Chinese Linguistics and
Ningbo University, PRC
2557
Literature )
2552
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Tianjin Normal University,
2557
Other Languages)
PRC
2554
ศศ.บ (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Southwest University, PRC
2555
Other Languages)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศศ.บ (ภาษาจีน)
2553
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คุณวุฒิการศึกษา
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9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เรียนที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเวลา 6
ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีขอตกลงความรวมมือ เปนเวลา 2
ภาคการศึกษา
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไดใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นและการทําการคาระหวางประเทศ ซึ่งรายไดที่มาจากสวนนี้เปนสวนสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติ และภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร ดังนั้น
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรตองทําใหผูเรียนมีความพรอมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ
10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ป จ จุ บั น สภาพสั งคมได ขยายไปสูร ะดับ นานาชาติ ทั้ งนี้ เพราะมี ก ารรวมกลุม กั น ของ
ประเทศต างๆ ดั งเช น กลุ ม ประเทศอาเซี ย น การติ ด ต อ สื่ อ สารในสั งคมระดั บ นี้ ภาษาจึ งมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะเปนเครื่องมือสําคัญที่นํามาซึ่งความเขาใจอันดีตอกันในดานสังคม
และวั ฒ นธรรมของแต ล ะประเทศ อี ก ทั้ งสภาพสั ง คมในป จ จุ บั น กํ า ลั งอยู ในช ว งพั ฒ นา จึ ง
จํ าเป น ต องมี การค น คว า วิจั ย อยางตอเนื่ องเพื่ อให เกิ ดองค ความรูใหม ๆ นอกจากนี้ สั งคมใน
ปจจุบันตองการบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานความรู คุณธรรมและจริยธรรม
11. ผลกระทบจาก ขอ 10 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกจึ งจํ าเป น ต องปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลัก สู ต รให
สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตอง
สรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศหลักสูตรตองมีแนวทางใน
การที่จะ ใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของทั้งภาครัฐ เอกชน และมีแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจสวนตัว สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม หลักสูตรตองไดรับ การพิจารณาให มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น และที่สําคั ญ
หลั กสูต รตองพั ฒ นาใหผู เรียนมี จรรยาบรรณในวิชาชี พ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิปญ ญา
ทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกหรือการพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ มีต อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ และมุงธํารงปณิธานในการสราง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการ
ของสังคมในประเทศ และความตองการระดับนานาชาติ ตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลัง
เชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนทุกดาน เปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิง
วิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
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มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางคณาจารยและผูเรียน เพื่อใหเกิดองคความรูใหมตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน และทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
12. ความสั มพั น ธ (ถามี ) กั บหลั ก สูต รอื่น ที่เปด สอนในคณะ / สาขาวิ ชาอื่น ของสถาบั น (เช น
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณ ะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และพยาบาลศาสตร
2) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
12.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ยกเวน
วิชาที่ตองอาศัยความตอเนื่องดานทักษะภาษา
12.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทํา
หนาที่ประสานงานกับคณะตางๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน มีการปรึกษาหารือ
ระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น และมีการสํารวจความตองการเชิง
วิชาชีพจากผูป ระกอบการ เชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคธุรกิจ เพื่ อให ไดเนื้อหาความรูและ
ทั กษะตรงตามความต องการของหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่ อทบทวนความ
ตองการหรือเงื่อนไขการเรียนรูและทักษะวิชาชีพเปนระยะ เพื่อแสวงหาลูทางในการปรับปรุง
รายวิชารวมกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในดานภาษาและวัฒนธรรมจีน มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําความรูทางดานภาษาจีนไปประกอบอาชีพ
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีความสําคัญ ดังนี้
1) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของทองถิ่นและสังคม
2) พั ฒ นาผูเรี ย นให มี ความสามารถในการแข งขั น ในตลาดแรงงานทั้ งในระดั บ ประเทศ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3) สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีวัตถุประสงคสําคัญที่ ดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษาจีนเปนอยางดี สื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสมทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และ
การแปล
2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประยุกตใชภาษาจีนเปนเครื่องมือในการศึกษาศิลปะ
วิทยาการดานตางๆได
3) เพื่อสงเสริมบัณฑิตใหมีคุณธรรม และสามารถนําความรูทางดานภาษาจีนไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน ซึ่งใหความสําคัญ
กับภาษาจีน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5
ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
ปรับปรุงหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
ภาษาจีนใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา พื้นฐานจากการศึกษาความ
ที่สกอ. กําหนด
ตองการของตลาดแรงงาน
- ติดตามประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน / ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และตามความ
ตองการสวนบุคคล

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และตามความ
ตองการสวนบุคคล
- ปริมาณงานการบริการ
วิชาการ

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของภาครัฐ
ภาคเอกชน และตามความ
ตองการสวนบุคคล

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดาน
สอนและบริการวิชาการใหมี
การเรียนการสอนใหทํางาน
ประสบการณจากการนําความรู
บริการวิชาการแกองคกร
ทางดานภาษาจีนและวัฒนธรรม
ภายนอก
ไปปฏิบัติงานจริง
- อาจารยสายปฏิบัติการ
- ปริมาณเอกสาร ตํารา สื่อ
ตองมีผลงานทางวิชาการ เชน การเรียนการสอน
เอกสาร ตํารา สื่อการเรียน
การสอน เปนตน สํารวจความ
ตองการของนักศึกษาและ
ผูสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือภาค
การศึกษาที่ 1 หรือภาคตน และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึ กษาไม น อยกวา 15 สัป ดาห และกรณี ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอนใหกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
(ภาคผนวก ซ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และตองตรงตามหลักเกณฑของ สกอ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชการเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สําเร็จการศึกษาได ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาการศึกษา
ไมเกิน 8 ปการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิต
สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน หรือลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2) ผานการสอบคัด เลือกตามเกณฑ และ/หรือ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาจีนแตกตางกัน และยังไมสามารถ
สื่อสารในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) นักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3
1) จัดทดสอบวัดระดับความรูและความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม
โดยสถาบันจัดใหมี หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวน
เหมาะสมกับผูเรียน
2) กําหนดตารางเวลาให นั กศึ กษาฝ กฝนความสามารถทางด านภาษาตางประเทศ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
4) จัดใหมีชมรมตามความสนใจของนักศึกษา เพื่อสรางความกระตือรือรนในการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2559
2560 2561 2562 2563
40
40
40
50
50
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
80
120
170
180
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของ
สาขาวิชาภาษาจีนดังนี้
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ
ป2559
ป2560
ป2561
ป2562
คาบํารุงการศึกษา
840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000
คาลงทะเบียน(เหมาจาย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
24,000
48,000
72,000
96,000
รวมรายรับ

864,000

1,728,000

2592000

3456000

ป2563
4,200,000
120,000
4,240,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท
รายละเอียดรายจาย
ปงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
1.งบดําเนินการ
-คาตอบแทน
30,000
30,000
35,000
35,000
40,000
-คาใชสอย
10,000
15,000
15,000
20,000
25,000
-คาวัสดุ
10,000
15,000
15,000
20,000
25,000
2.งบลงทุน(ครุภัณฑ)
10,000
20,000
25,000
25,000
30,000
3.งบบุคลากร
1,656,360 1,772,305 1,896,366
2,029,112 2,171,149
รวม
1,716,360 1,852,305 1,986,366
2,129,112 2,291,149
จํานวนนักศึกษา
40
80
120
170
180
คาใชจายตอหัวที่ใชในการ
21,574/คน/ป
ผลิตนักศึกษาตาม
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษาตอป)
หลักสูตรนี้
หมายเหตุ : ใชงบประมาณ หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑการศึกษาของ
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ใชในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ
21,574/คน/ป
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการโอนผล
การเรียนและขอบังคับการจัดการศึกษา(ภาคผนวก ซ)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
1. กลุมวิชาเอกบังคับ
57 หนวยกิต
2. กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
3. ประสบการณวิชาชีพกลุมวิชาฝก
7 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
หมายเหตุ :
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9หนวยกิต
และเลือกเรียนกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆไมนอยกวา3 หนวยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชาภาษาและ
การสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งในกรณีขอ 1) และ 2) ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไมนอยกวา 12 หนวยกิตต
ลอดหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
1540201
1540202
1540203
1550101

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
Thai for Critical Thinking
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องตน 1
Basic Chinese 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
Basic Malay

หนวยกิต/คาบเรียน
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

ชื่อวิชา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

หนวยกิต/คาบเรียน
3 (3–0–6)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
3 (3-0-6)

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต/คาบเรียน
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
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3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction of E-Commerce
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
Figure and Weight Control

3 (3–0–6)
12 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
3 (3-0-6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
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รหัสวิชา
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
Technology in Locality

หนวยกิต/คาบเรียน
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)

17
รหัสวิชา
7130401

ชื่อวิชา
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
Spreadsheet Software Application
7130402
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
Technology for Presentations
8010801
การชวยฟนคืนชีพ
Resuscitation
8010802
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
Care for Disaster Victims
8010804
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
8010805
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
National Health Security of Thai People
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1571100
สัทศาสตรภาษาจีน
Chinese Phonetics
1571101
ภาษาจีน 1
Chinese 1
1571102
ภาษาจีน 2
Chinese 2
1572103
ภาษาจีน 3
Chinese 3
1572104
ภาษาจีน 4
Chinese 4
1572105
ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
Introduction to Chinese Linguistics
1572201
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
1572202
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
1572301
การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1

หนวยกิต/คาบเรียน
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
100 หนวยกิต
57 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1572302
1572401
1572402
1572502
1572503
1572604
1572605
1573702
1574901
1574902

รหัสวิชา
1571501
1572501
1573206
1573303

ชื่อวิชา
การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
วรรณคดีจีนเบื้องตน
Introduction to Chinese Literature
วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese Grammar
การแปลภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese Translation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจจีน
English for Business Chinese Communication
สัมมนาจีนศึกษา
Seminar in Chinese Study
การวิจัยดานจีนศึกษา
Chinese Study Research

หนวยกิต/คาบเรียน
3(2-2-5)

2) กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
ประวัติศาสตรจีน
Chinese History
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
สุนทรพจนภาษาจีน
Chinese Public Speaking
การอานหนังสือพิมพจีน
Reading Chinese Newspapers

36 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1573305
1573403
1573404
1573504
1573505
1573506
1573601
1573604
1573703
1573704
1573705
1574506
1574701
1574702
1574703

ชื่อวิชา
การอานวิเคราะหนวนิยายจีน
Critical Readings in Chinese Fiction
การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
Chinese Composition 1
การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
Chinese Composition 2
การเขียนพูกันจีน
Chinese Calligraphy
ภาษาจีนโบราณ
Classical Chinese
ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
การแปลภาษาจีนระดับกลาง
Intermediate Chinese Translation
ไวยากรณภาษาจีนขั้นสูง
Advanced Chinese Grammar
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
Chinese for Information and Technology
ภาษาจีนเพื่อวงการขาวและสื่อบันเทิง
Chinese for News and Entertainment Media
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
จีนกับภูมิภาคอาเซียน
China and ASEAN Region
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
Chinese for Tourism and Hotel
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Chinese for Business
ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
Chinese for International Business

หนวยกิต/คาบเรียน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1574706
1574707

รหัสวิชา
1574801
และ
1574802
หรือ
1574803
และ
1574804

ชื่อวิชา
ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
Chinese for Secretaries
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
Chinese for Tourist Guide

หนวยกิต/คาบเรียน
3(2-2-5)

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Field Experience in Chinese

7 หนวยกิต
หนวยกิต/คาบเรียน
1(60)

3(2-2-5)

การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience in Chinese

6(540)

การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education

1(60)

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(600)

หมายเหตุ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใหลงทะเบียนเรียนวิชา 1572801 และ 1574802
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาใหลงทะเบียนเรียนวิชา 1572803 และ 1574804
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
3.1.4 แผนการศึกษา
แนวการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
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รหัสวิชา
................
................
................
................
1571100
1571101

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สัทศาสตรภาษาจีน
ภาษาจีน 1
รวม

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
2
17

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
2
2

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
5
35
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รหัสวิชา
................
................
................
................
................
1571102
1572201

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาจีน 2
การฟงและการพูดภาษาจีน1
รวม

3
3
3
3
3
3
3
21
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3
3
3
3
3
2
2
19

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
2
2
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
5
5
40
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รหัสวิชา
1572103
1572202
1572301
1572401
................
................

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ภาษาจีน 3
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
การอานภาษาจีน 1
การเขียนภาษาจีน 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
..................เลือกเสรี…………………
รวม

3
3
3
3
3
3
18

2
2
2
2
3
3
14

ปฏิบัติ
2
2
2
2
0
0
8

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
5
6
6
38

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 22

รหัสวิชา
1572104
1572302
1572402
1572604
1572605
................

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ภาษาจีน 4
การอานภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน
การแปลภาษาจีนเบื้องตน
วิชาเอกเลือก
รวม

3
3
3
3
3
3
18

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 23

2
2
2
2
2
3
13

ปฏิบัติ
2
2
2
2
2
0
10

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5
5
5
5
6
31
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ปการศึกษาที่ 3 ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทํารวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
1572503 วัฒนธรรมจีน
3
3
0
6
1572105 ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
3
2
2
5
................ วิชาเอกเลือก
3
3
0
6
................ วิชาเอกเลือก
3
3
0
6
................ วิชาเอกเลือก
3
3
0
6
................ วิชาเอกเลือก
3
3
0
6
................ วิชาเอกเลือก
3
3
0
6
รวม
21
20
2
41
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รหัสวิชา
1572502
1573702
................
................
................
................
................

ปการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วรรณคดีจีนเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจจีน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

3
3
3
3
3
3
3
21
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42
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รหัสวิชา

ปการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต

1574801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาจีน
หรือ
หรือ
1574803 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจ
ศึกษา
1574901 สัมมนาจีนศึกษา
1574902 การวิจัยดานจีนศึกษา
................ วิชาเอกเลือก
……………... ..................เลือกเสรี…………………
รวม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

0

60

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

1

0

60

0

3
3
3
3
13

2
2
3
3
10

2
2
0
0
4/60

5
5
6
6
21
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หมายเหตุ: เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพมีจํานวน 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเปน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
เตรียมสหกิจศึกษา มีจํานวน 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเปน 4 ชั่วโมงตอ

รหัสวิชา
1574802
หรือ
1574804

ปการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาจีน
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

540

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

6
6

0
0

600
540/600

0
0

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 540/600
นักศึกษาที่เรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ชั่วโมง/สัปดาห ไมนอยกวา 540
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกาชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 600
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ( ภาคผนวก ก )

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพรเพ็ญ จุไรยานนท

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Linguistics and Applied
Linguistics)

สถาบันการศึกษา
Beijing Language and Culture
University, PRC

บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติภาษาจีน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3
4
5

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Yunnan Normal University, PRC

2549
2556

30

30

30

30

ศศ.บ (ภาษาจีน)
M.A.( Chinese Linguistics and
Literature )
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
M.A. (Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
ศศ.บ (ภาษาจีน)
M.A. (Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ningbo University, PRC

2550
2557

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
Tianjin Normal University, PRC

2552
2557

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Southwest University, PRC

2554
2555

30

30

30

30

ศศ.บ (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2553

ศศ.บ (ภาษาจีน)
นางสาวปภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย M.A. (Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
นางสาวกมลทิพย รักเกียรติยศ
นางสาวฐณัฐา ลาภเลิศ
นางสาวศรีปญญ ไสยเวช

หมายเหตุ

2553

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

25

2

ภาระงานสอน ชม./
ป พ.ศ.
ปการศึกษา
ที่จบ
2559 2560 2561 2562
2557 24 24 24 24
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
การฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนามในสาขาวิชาภาษาจีนมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูและ
ประสบการณ ให แก นั กศึ กษา โดยเปน การฝกปฏิบั ติงานในสถานประกอบการที่ ใช ภ าษาจี น ทั้ งใน
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ในประเทศและต างประเทศ เช น บริ ษั ท ที่ ทํ าธุ ร กิ จ นํ าเข า ส งออกและ
การขนส งสิ น ค า ระหวา งประเทศ สถาบั น การแปล บริ ษั ท สายการบิ น หน ว ยงานที่ เกี่ย วขอ งกั บ
การทองเที่ยว โรงแรม ธนาคาร ศูนยการประชุม และสถานประกอบการอื่น ๆ ภายใตการดูแลของ
อาจารยนิเทศก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
2) มีทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเขาใจในทฤษฎีและ
หลักการมากยิ่งขึ้น
3) สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขเบื้องตนได
ดวยตนเอง
4) มีมนุ ษยสัมพั น ธและสามารถทํางานรวมกับ ผูอื่น ดวยความรับ ผิดชอบ ซื่อสัตยสุจ ริต มี
ภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่มสรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5) สื่ อ สารกั บ ผู ม าใช บ ริ การได อย างมี ป ระสิท ธิภ าพ สามารถใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศได
เหมาะสมกับระดับการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
ทักษะ
ขั้นปที่
(สัปดาห)
1
2
3
4
2/(1-16)
งานวารสาร ห องสมุ ดขงจือ คณะมนุ ษยศาสตร

และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
1/(1-8)
งานเขี ย นบทความสั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
2/(9-16)
งานแปลภาษาภายในสถานประกอบการใน

จ.เพชรบุรี
1/(1-8)
งานบริหารสํานักงาน งานบริการ งานแปล ฯลฯ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
2/(9-16)
งานบริหารสํานักงาน งานบริการ งานแปล ฯลฯ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
1/(1-6)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนหรือ

การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
2/(1-17)
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนหรือ

สหกิจศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทํางานวิจัย ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการใชภาษาจีนหรือปญหาที่เกิดขึ้นกับ
การใชภาษาจีน และคาดวาจะนําไปใชประโยชนหากงานวิจัยสําเร็จ นักศึกษาจะตองทํางานวิจัยคนละ
หนึ่งเรื่อง และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏีที่นํามาใชในการทํางานวิจัย ประโยชนที่ไดรับ
จากการทํางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั กศึ กษาสามารถศึ กษาค น คว าเพื่ อการทํ างานวิจัย มี ความเชี่ย วชาญในการใชเครื่องมื อ
โปรแกรม ในการทํางานวิจัย และเขียนรายงานผลการวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถเปนตนแบบใน
การพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
2) มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
4) มีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากรายงานความก าวหน าในการทํ าวิ จัย สมุ ด บั น ทึ กการให คํ าปรึก ษาโดย
อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลสําเร็จของโครงงานดวยแบบประเมินโครงงาน และการจัดสอบ
การนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งตอตนเอง -กําหนดให นั กศึ กษาทุ ก คนตอ งยึ ดมั่ น ในเรื่อ งความมี
วินัย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ การทํางานเปน
วิชาชีพตลอดจนสังคม
ทีม การเคารพกติกาสังคมและจิตสาธารณะในรายวิชา
ตาง ๆ
2) ดานบุคลิกภาพ
-กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองตระหนักในเรื่องการแตง
กายที่สุภาพเรียบรอย การเขาสังคม การเจรจาสื่อสาร
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ กิ ริ ย ามารยาทและการวางตั ว ในการ
ทํ างาน ในรายวิช าต างๆ และในช ว งกิ จ กรรมป จ ฉิ ม
นิเทศกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กําหนดใหทุกรายวิชามีการเชื่อมโยงการใชเทคโนโลยี
ในการเรีย นการสอนและทํ า กิ จ กรรมทั้ งในและนอก
หองเรียน
-กําหนดใหทุ ก รายวิช าที่ มี การนําเสนอรายงานในชั้ น
เรี ย น โดยใช สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ
-จัดใหมีการอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
งานสํานักงาน
4) ดานการพัฒนาตนเอง
-ส ง เส ริ ม ให นั กศึ ก ษ าค น คว า แล ะติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
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1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี
การฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ
2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เปน
พื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใชเพื่อ
แกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problem Based Learning) ฝ ก การแก ป ญ หาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตามเกณฑที่
กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสื บ ค น วิ เคราะห ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช แ ก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่ เน น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะหทํา
รายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึ กษาค น ควาอยางเป น ระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1)สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
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5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทั กษะในการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจั ด การเรี ย นรู แ บบประสบการณ (Experiential Learning) ให ผู เรี ย นประยุ ก ต ใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4
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1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอก
งามสวนบุคคล
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการ
ปรองดอง
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1520101 ทักษะการเรียนรู
สารสนเทศ
1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
1520103 การคิดเชิงสรางสรรค
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.1

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

36

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู
1.1

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4
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1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิด
วิเคราะห
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร

1.2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

37

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1













































































































































































































































































































5.2

5.3































5.4
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1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
1630101 ภาษามลายูเบือ้ งตน
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

38

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

























































































































5.2

5.3

5.4
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สื่อสาร
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102 ชางเมืองเพชร
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500101 การเมืองและการปกครอง
ไทย
2500102 วิถีไทย
2500103 ความเปนพลเมือง
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2500106 อาเซียนศึกษา
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

39

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู
1.1

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4
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2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง
2500109 สังคมนาอยู
2500110 อัตลักษณไทย
2560111 การตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการ
เบื้องตน
3560102 ทักษะความเปนผูนําและ
การทํางานเปนทีม
3560503 เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
3560504 การบริหารการเงินสวน
บุคคล
3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1.2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

40

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4
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เบื้องตน
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต
4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน
4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวติ
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพใน
ชีวิตประจําวัน
4040101 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน

1.1

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

41

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

























































































































5.2

5.3













5.4
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4040102 การคิดและการตัดสินใจ
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
4070302 สุขภาพครอบครัว
4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
4080103 รูปรางและการควบคุม
น้ําหนัก
4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา
4080105 ทักษะการวายน้ํา
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน
4100904 การแพทยแผนไทยใน
ชีวิตประจําวัน
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

42

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

                     

5.4
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5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการ
นันทนาการ
5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการ
อนุรักษ
5070311 การถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน
5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ
5540602 พลังงานทดแทน
5540603 การประหยัดพลังงาน
5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ

1.1

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู
1.1

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4
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5590101 การขับขี่ปลอดภัย
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น
7130401 การใชซอฟตแวรจัดทํา
เอกสารงานคํานวณ
7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน
8010801 การชวยฟนคืนชีพ
8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัย
พิบัติ
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติของคนไทย

1.2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

42
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองเนนย้ําเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติตอไปนี้
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารง
ตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้นอาจารยผูสอนยังใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด
โดยกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ
ของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคม
เพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูสอนตองกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
สถาบันฯ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานของผู อื่ น เป น ต น นอกจากนี้ อ าจารย ผู ส อนทุ ก คนต อ งเน น ย้ํ า เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูสอนประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ และความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

43
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเชื่อมโยงทักษะภาษาจีนทั้งการฟง การพูด การอานและ การ
เขียน ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพ
และชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ของเนื้ อ หาวิ ช า
ภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะในสาขาวิชาภาษาจีน และนําไปประยุกตใชได
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการศาสตรภาษาจีนและศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
3) มีประสบการณในการใชภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะในสถานการณจริง
4) สนใจ พัฒนาตอยอดความรูทางภาษาจีนอยางตอเนื่อง
5) มีความรู ความเขาใจในเรื่องวัฒ นธรรมของเจ าของภาษา และเปรียบเทีย บกั บ
วัฒนธรรมของตนเองได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ผูสอนใชการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน การบรรยายในชั้นเรียน การอภิปราย
เป น กลุ ม โดยให ผู ส อนตั้ ง คํ า ถามตามระบบการสอนแบบยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง
เปรียบเทียบความรูจากห องเรียนกั บการทํางานจริง เป น ตน โดยเนน หลั กการทางทฤษฎี
และประยุกตใชในทางปฏิบัติจากสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรื อเชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ต รงมาเป น วิท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝ ก
ปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ผูสอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ
ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) โครงการที่นําเสนอ
5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) รายวิชาฝกประสบการณ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ โดยพึ่ ง ตนเองได เมื่ อ จบ
การศึ กษาแล ว ดั งนั้ น นั กศึก ษาจําเปน ตองไดรับ การพั ฒ นาทักษะทางปญ ญาไปพรอมกั บ
คุณธรรมจริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาผูสอนตอง
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เนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาสาเหตุของปญหา และวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาควรมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของป ญหา ขอ
โตแยง และสังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ
3) สามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล
4) สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สูการฝกประสบการณ
ภาคสนามและการปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม
5) สามารถใช ความรู ทักษะภาษาจี น บูร ณาการกั บ ศาสตรอื่น เพื่อพั ฒ นาทั กษะ
การทํางานใหเกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูสอนควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปญญา เชน
1) การยกตัวอยางกรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การฝกปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูสอนสามารถประเมินโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิด
ของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมาประเมินตาม
ผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
ผูส อนควรมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษามี
คุณสมบัติดังนี้
1) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่เขาไปปฏิบัติงานได
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมชั้นเรียนและบุคคลทั่วไป
3) สามารถใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมชั้นเรียนและบุคคลทั่วไป
4) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
5) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมอยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ผูส อนจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา ใหนักศึกษาเรียนรูแบบรวมมือ ฝกกาทํางาน
เปนกลุม ตลอดจนมีการเนนย้ําเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ
การเขาใจในวัฒนธรรมองคกร ในทุกรายวิชา
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ผูสอนประเมินจากวิธีการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีทักษะดังตอไปนี้
1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในการเก็บ
รวบรวมวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลงานได
2) สามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการประมวล การ
แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูลได
3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อเพื่อใช
ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลาย ฝกใหผูเรียนรูจักการแกปญหา โดยใชความรูดานคณิตศาสตรใน
การประมวลผล การคิ ด วิ เคราะห การแปลความหมาย ตลอดจนการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการนําเสนอขอมูล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสอนประเมินผลการเรียนรูจากวิธีการนําเสนองาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสามารถในการอธิ บ าย การอภิ ป ราย และการเลือกใช คณิ ตศาสตรและสถิ ติ ที่
เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู
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สัทศาสตรภาษาจีน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ประวัติศาสตรจีน
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
การอานภาษาจีน 1
การอานภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 1

1.3

3. ทักษะทางปญญา
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1571100
1571101
1571102
1571501
1572103
1572104
1572105
1572201
1572202
1572301
1572302
1572401

1.2

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสารและ
บุคคลและความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู
1.1

1573206
1573303
1573305
1573403
1573404

การเขียนภาษาจีน 2
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
วรรณคดีจีนเบื้องตน
วัฒนธรรมจีน
ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน
การแปลภาษาจีนระดับตน
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมความพรอมสําหรับ
สหกิจศึกษา
สุนทรพจนภาษาจีน
การอานหนังสือพิมพจีน
การอานวิเคราะหนวนิยายจีน
การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
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3. ทักษะทางปญญา
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1572402
1572501
1572502
1572503
1572604
1572605
1572801
1572803

1.2

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสารและ
บุคคลและความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

การเขียนพูกันจีน
ภาษาจีนโบราณ
ปรัชญาจีน
การแปลภาษาจีนระดับกลาง
ไวยากรณภาษาจีนขั้นสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจจีน
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีนเพื่องาน
อาชีพ
1573704 ภาษาจีนเพื่อวงการขาวและสื่อบันเทิง
1573705 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตาง
ประเทศ
1574506 จีนกับภูมิภาคอาเซียน
1574701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1574702 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

3. ทักษะทางปญญา
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1573504
1573505
1573506
1573601
1573604
1573702
1573703

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสารและ
บุคคลและความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

49

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
การฝกประสบการณวิชาชีพ
สหกิจศึกษา
สัมมนาจีนศึกษา
การวิจัยดานจีนศึกษา

3. ทักษะทางปญญา
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1574703
1574706
1574707
1574802
1574804
1574901
1574902

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะ
ตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสารและ
บุคคลและความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถาม
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาจากการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลการฝ ก ปฏิ บั ติ งาน โครงงาน และ/หรื อ
ปญหาพิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานความเห็น
ตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชบัณฑิตที่จบการศึกษา
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรไดไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา แตไม
เกิน 8 ปการศึกษา
3.3 สอบผานการวัดระดับความรูภาษาจีนตามเกณฑที่สาขาวิชาภาษาจีนกําหนด

53

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธในการ
สอน การวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2) สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมการทําวิจัย สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) สงเสริมใหผูสอนไดศึกษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานทางวิชาการ
3) ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
4) สนับสนุ นผูสอนให บริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชนและสังคมเพื่ อให
สามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
5) สนั บ สนุ น ให อ าจารย ทุ ก คนเข าร ว มกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการต า ง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
6) จัด งบประมาณให ผู ส อนซื้อตําราเรีย นใหม ๆ เพื่ อพัฒ นาการเรีย นการสอน รวมทั้ ง
จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหเพียงพอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1) สาขาวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอน
2) สาขาวิ ช า/ผู รับ ผิดชอบหลักสู ตรจั ด ทําระบบสังเกตการจัดการเรีย นการสอน เพื่อใหทราบป ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน
3) สาขาวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผลผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมิน
การสอนของตนเอง และรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) สาขาวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนของผูสอนและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5) ผู รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรจั ด ทํ า ร างรายงานผลการดํ าเนิน หลัก สูตรประจําป ซึ่ งประกอบดว ยผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อเสนอตอ
คณบดีเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป
6) ประธานสาขาวิช าร ว มกั บ อาจารย ผูรับ ผิดชอบหลักสู ตรจัดประชุมอาจารยป ระจําหลักสู ตร เพื่ อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
7) เมื่อครบรอบ 4 ป สาขาวิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจาก
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอน
สําเร็จการศึกษา
8) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ของ
สกอ. เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไปในป 2562
โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิตรวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
9) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิตประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอนและโสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณการ
เรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา วารสาร
ทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2) สาขาวิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
3) คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน
การสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน
2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3) สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผูสอนและ ผูเรียน
สามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1) การคัดเลือกอาจารยใหมตองเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2) การคัดเลือกดําเนินการโดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณและสอบสอนโดย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) สาขาวิ ช าจั ด ประชุ ม อาจารย เดื อ นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน
ประจําปของสาขาวิชา
2) แต งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสู ตร ซึ่งทํ าหน าที่ท บทวนการบริห ารหลักสูตรประจํา ป
การศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3) สาขาวิชาสํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) สาขาวิชามีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอ
ที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
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2) สาขาวิชาจัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายพิเศษ โดยกําหนดหลักเกณฑ เชน มี
ผลงานทางวิ ช าการ เป น ผู เชี่ ย วชาญที่ ย อมรั บ ในวิช าชี พ เป น ต น เพื่ อ เป น แนวทางในการ
คัดเลือก
3) สาขาวิชาขออนุมัติการเชิญคณาจารยตามระเบียบของสถาบัน
4) คณาจารยพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่สถาบันจัดทําไว ประกอบการสอน
โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ
มีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนตองเขาใจโครงสรางและลักษณะของหลักสูตร และสามารถใหบริการแก
อาจารย ในการใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะใหแกบุคลากร เชน
การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน เปนตน

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนั กศึกษาทุกคน โดยนักศึ กษาที่ มีปญ หาในการเรีย น
สามารถปรึ ก ษากั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาได โดยอาจารย ทุ ก คนจะต อ งทํ าหน าที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก
นักศึกษา และตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยตองมีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากสภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผลการ
สํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก าวหน าทางเทคโนโลยี การแขงขัน ทางการค าธุรกิ จบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคทางการทองเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน
ดังนี้
1) ภาษาตางประเทศ
2) การใชระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4) บุคลิกภาพในการทํางาน
5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา
8) การสื่อความกับผูอื่น
9) ความคิดสรางสรรค
- กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการ
- ชวงเวลาของการประเมิน 1 ป หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเขาไปทํางานแลว
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

1. อาจารยป ระจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

√

√

√

√

√

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)

√

√

√

√

√

3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางน อยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

√

√

√

√

√

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

√

√

√

√

√

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

√

√

√

√

√

6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถ ามี ) ทุ กคน ได รับ การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํ า
ดานการจัดการเรียนการสอน

√
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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

9. อาจารยประจําไดรับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางนอย
ปละครั้ง

√

√

√

√

√

10. จํ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ ามี ) ได รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

√

√

√

√

√

√

√

11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาป สุ ดทาย/บัณ ฑิ ตใหม ที่มีต อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผูใชบั ณ ฑิ ตที่มีตอบัณ ฑิ ตใหม เฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

√

13. อื่นๆ ระบุ
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

9

10

10

11

12

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

8

8

8

9

10

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ
(ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไม
นอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ประชุ มอาจารยเพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และขอข อเสนอแนะ จาก
อาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธการสอน สําหรับ
รายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
2) สาขาวิชาสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช
แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุมกับนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา
3) ผูสอนประเมิ น การเรีย นรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํ ากิจกรรม
และผลการสอบ
4) สาขาวิชาปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินการสอนเพื่อใหนักศึกษาประเมินอาจารยทุกปลายภาค
การศึกษา
2) คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้น
เรียนดานวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแกนักศึกษา
3) ผู ส อนประเมิ น การสอนโดยวิ เคราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นของกลยุ ท ธ ผลการเรี ย นของ
นักศึกษาและเขียนไวในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) สาขาวิ ช าประเมิ น หลั ก สู ตรจากนั กศึ กษาปจ จุบั น และบั ณ ฑิ ต ที่จ บตามหลักสู ตร โดยใช
แบบสอบถามนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 ในโครงการป จ ฉิ ม นิ เทศ การสั ม ภาษณ ตั ว แทนของ
นั ก ศึ ก ษา/บั ณ ฑิ ต ตั ว แทนคณาจารย และการเป ด เว็ บ ไซต (Website) เพื่ อ รั บ ข อ มู ล
ยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2) สาขาวิ ช าปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามผลการประเมิ น ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ/หรือผู ป ระเมิ น
ภายนอก ซึ่ งดู จ ากผลการประเมิน ตนเองของผูส อนและรายงานผลการดําเนิ น การของ
หลักสูตร
3) สาขาวิชาประเมินหลักสูตรจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในระดับ สาขาวิช า ที่แตงตั้งโดยคณบดีป ระเมิน คุณ ภาพ
การศึ ก ษาประจํ าป ตามตั ว บ งชี้ ในหมวดที่ 7 ข อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น อย างน อ ย 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว า งภาคการศึ ก ษา และปรับ ปรุงทั น ที เมื่ อ ได รับ ขอ มู ล หรือ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จัด ทํ า
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
2) อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผล
การดํ าเนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม รายงานผลการประเมิ น การสอนและสิ่ ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปเสนอประธานสาขาวิชา
3) อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รทบทวนและสรุป ผลการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต ร เพื่ อ วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลั ก สู ต รเสนอต อ คณบดี และดํ า เนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รทุ ก ๆ 5 ป โดย
ปรับปรุงครั้งตอไปในป พ.ศ. 2562

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนให
สามารถสื่อสารได อย างมี ประสิทธิภาพ สามารถฟ งเพื่ อจั บใจความสํ าคั ญ การแปล
ความ การตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ เขียน และการใช
สื่อประสมในทางวิชาการในการนํ าเสนอผลการสืบค น โดยเน นกระบวนการทั กษะ
สัมพั นธทางภาษา จริยธรรมในการใช ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน และ
สถานการณจริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
พัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ตาง ๆ โดยเนนการพูด
การเขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนั งสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทาง
ธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3(3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับ
สารจากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและ
นําเสนอได การฟ งเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟ งเพื่ อการตีความ
การฟงอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห
การอานเพื่อการตีความ และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน
และสถานการณจริง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และ การเขียนที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูก
ตองเหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจาก
การฟงและการอาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณ
จริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การ อนุมานความ การ
จับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอ ขอมูลดวยการพูดและ
การเขียนสั้น ๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อ ต า ง ๆ สื่ อ ออนไลน
สาธารณะ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การ เขียน
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาใน
โอกาสตางๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงาน อาชี พ ต าง ๆ
โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความ
หมายของประโยค การเรียงลําดับคํา การออกเสียงคํา วลี และประโยค เพิ่ มพูน
ทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ยวของกับ
บริบทของผูเรียนและสากล

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ พัฒนา
ความรู ความสามารถในการปฏิ สั มพั นธ การนํ าเสนอสิ น ค า การสื่ อสารทางธุ รกิ จ
ท องถิ่ นและสากลทั่ วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส และสื่อ
สังคมออนไลน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
ฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียนที่
เกี่ยวของกับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
กับบริบทในอาเซี ยน ศึกษาข อมู ลความรูระดับพื้ นฐานของประเทศสมาชิ กอาเซียน
พัฒนาทักษะการนําเสนอความคิดความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคม
ออนไลนและการแสวงหาความรูผานสื่อตาง ๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม

1560101

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟงพูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1570101

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พิ น อิ น )
การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง ก าร พู ด
การอาน และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอาน ข อความ
สั้นๆ และเขียนประโยคพื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน

1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1580101

ภาษาฮินดีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจํา
วัน และเรียนตั วอั กษรภาษาฮินดี เพื่ อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวน
พื้นฐานได

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร ในชีวิต
ประจําวัน โดยใช คําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ ถูกตองเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิต
ประจําวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอาน และ
เขียนคําศัพท และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได

1590102

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิต
ประจําวันและเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และ
สํานวนพื้นฐานได
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Khmer for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน โดยใช คําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ ถูกตองเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการ ฟง พูด
อาน และเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน

1620102
¬

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝกทักษะ
การสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใช คําศัพท
สํานวนตางๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี

1630101

ภาษามลายูเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษา โครงสราง
พื้นฐานของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน
3(3–0–6)
Basic Vietnam
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
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1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการ สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
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หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1050101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
รูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตนการพัฒนาตนและ
บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู
จากสื่อตาง ๆ และการเสริมสรางสุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒ นาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตใน
ดานสวนบุ คคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่ งตนเอง เพื่ อให เกิดความ
สมดุลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน
โลกยุคใหม ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การอยูในสังคมอยาง
สันติสุข วิถีทางสูสันติภาพ และ ความสมานฉันท รวมทั้งการประยุกตหลักศาสนาใน
การแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
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1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิ ดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค การ การสื่อสาร
ระหวางบุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับ
ของการสื่อสาร โครงสรางขององคการที่สัมพั นธกับประสิทธิภ าพของการสื่อสาร
ผลกระทบของการสื่อสารตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสราง
ความผู กพั น ต อองคการ รวมทั้ งการประยุ กต ความรูทางจิ ตวิทยา เพื่ อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวย
หลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสรางแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และ
การวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ในมิ ติ ป รั ช ญา ศาสนาและวิ ท ยาศาสตร จริ ย ธรรม หลั ก
จริยธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ การคิดอยาง
มีวิจารณญาญ การแกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหา
ความรูและพัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกล
ยุทธและทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และ
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ก ารรวบรวมและประเมิ น ค า สารสนเทศ การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศ
ดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Systematic Thinking Skill
เชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวน
เปนหนึ่งหนวยระบบและมีความเปนระบบ สิ่งเหลานั้น เชน ตนของตนเอง บุคคล
อื่น องคกร ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ
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1520103

การคิดเชิงสรางสรรค
3(3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคใน
การคิดเชิงสรางสรรค กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาและสงเสริมการคิด
เชิ งสร า งสรรค วิ ธีก ารฝก เพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพการคิ ด แบบสรางสรรค การสราง
ตนแบบที่ไดจากการคิดเชิงสรางสรรค

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ
การพัฒ นาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และ
ทฤษฏี ของงานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ
ความรู สึ ก และจิ ต ใจของตนเอง ให เจริ ญ งอกงามไปสู คุ ณ ค า ความเป น มนุ ษ ย ที่
สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบันและอนาคตตอไป

2010102

ชางเมืองเพชร
3(3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงาน
ชางเมืองเพชร ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซึ้งใน
งานชาง และฝกสรางสรรคผลงานทางชาง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุน ทรี ยศาสตร สุ น ทรีย ภาพ การรับ รูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่ม า
ลักษณะและชนิ ดการแสดงของไทย สากล ที่ มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิล ปพื้น เมือง
นาฏศิลปทองถิ่น นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของ
วัฒนธรรม และฝกทักษะทางนาฏศิลป
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2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่ อ งดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไทยดนตรี ส ากล และดนตรี
อาเซียน
ผานประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับการดําเนินชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และ
ฝกทักษะทางดนตรี

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎี
และหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ งการนํ า องค ค วามรู ข องเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวง
โซอาหาร ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ วิ ก ฤตการณ ท างสิ่ ง แวดล อ มและภั ย ธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมการ
จัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ภู มิ ศ าสตร ประวัติ ศ าสตร เพชรบุ รีแ ละท อ งถิ่ น ใกล เคี ย ง ชนเผ าและ ชาติ พั น ธุ
อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร และประวั ติ ศ าสตร ที่ มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรม สั ง คม
ศิล ปวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญ ญาทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ย ว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม
แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
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2500101

การเมืองและการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา สมัยกอนสุโขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน ความเปนมา
ของอํานาจ คานิยมที่มุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการ
ไทยในปจจุบัน

2500102

วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร การตั้ง
ถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม
ภูมิป ญ ญาที่ ส งเสริมการปรับ ตัวและดําเนิน ชีวิตแบบไทย สภาพปญ หาและแนว
ทางแก ไขป ญ หาสั งคมไทย การวิ เคราะห ส ถานการณ ข องไทยและของโลกใน
ปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก
รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500103

ความเปนพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
เปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปน
ของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของ
สถาบันตางๆ ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจ
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบที่มีผลกระทบตอสิ่งตางๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลก
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก
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2500106

อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติ ความเป น มาของประชาคมอาเชีย น กลไกและกฏบัต รอาเชีย น วิสั ย ทั ศน
วัต ถุ ป ระสงค เป า หมาย โครงสราง เขตการค าเสรี สภาพเศรษฐกิ จ พื้ น ฐานของ
ประชาคมอาเซี ย น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สรางความเขาใจ การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับ การรวมตั วของชุมชนอาเซียน การสื่ อสารระหวางวัฒ นธรรม การเคลื่อนย าย
แรงงาน เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ความมั่ น คง ป ญ หาการค ามนุ ษ ย ยาเสพติ ด
สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติศึกษาขอมูล
การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคคงามรู ความคิด เจตคติ คานิยมที่เหมาะสม

2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพระราชอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานและประยุกต
ใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมพระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ
และพระมหากษัตริย กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบตอตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสรางการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง สงเสริมให
มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอยางมีมารยาททาง
สังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกันในการ
ดํารงชีวิตอยางไมประมาท และมีความรับผิดชอบตอสังคม ใชกระบวนการเรียนรู
ผ านกรณี ศึ กษาในสภาพที่เปน จริง วิเคราะห ส ถานการณ ปญ หา แนวทางแกไข
ปญหา การทําโครงการเพื่อแกปญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
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2500109

สังคมนาอยู
3(3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเข าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุ ณคาของ
นักศึกษาที่มีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาสังคม สรางจิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให
เหมาะสมตอกาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนิ น
ชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง
ทั้งสถานการณ ปญหา แนวทางแกไขปญหา การจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายใน
มหาวิทยาลัยและทองถิ่น

2500110

อัตลักษณไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
ชีวิตความเปนอยูตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ
ของแต ล ะท อ งถิ่ น วัน สํ าคัญ ตางๆ มารยาทไทย นาฏศิล ป ไทย อาหารไทย การ
เสริมสรางและอนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย

2500111

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
ปญหา สาเหตุการทุจริต ปจจัย เงื่อนไข ที่ทําใหเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกใน
การตรวจสอบการทุ จ ริต การป อ งกั น แก ไขป ญ หาในป จ จุ บั น มาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
รูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใช ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมาย
และนิติสัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหได
เปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
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3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุ รกิ จขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัด ตั้งองค กรธุรกิจ หน าที่
ตางๆ ทางดานการบริห าร มนุ ษยสัมพั นธและการปฏิบั ติงานในธุรกิจขนาดยอม
การควบคุมทางการเงิน และธุรกิจ การดําเนิน การของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ
การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นาองค ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ
โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาท
ของผู นํ าและผู ต ามที่ ดี จิ ต วิ ท ยาและทั ก ษะการเป น ผู นํ า การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
สํ า หรั บ ผู นํ า ทั ก ษะการทํ า งานเป น ที ม มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งานร ว มกั น
กระบวนการกลุมและการแกไขปญหารวมกัน

3560503

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและ
ไมสมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใช
หลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน

3560504

การบริหารการเงินสวนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริห ารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงิน
สวนบุคคล งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงิน
สําหรับที่ อยูอาศัย การบริห ารการเงินด านยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การ
บริหารหนี้สวนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล
การออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
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3600101

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(3–0–6)
Introduction of E-Commerce
รูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ าหรั บ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและ
จริย ธรรมที่ เกี่ยวของกับ การพาณิ ช ยอิเล็กทรอนิกส ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
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4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถเขาใจ
ปญหาและใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได

4010702

วิทยาศาสตรกับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมี ต อ สิ่ งแวดล อ ม รั งสี จ ากดวงอาทิ ต ย แ ละสารกั ม มั น ตรั งสี เครื่ อ งใช และ
อุปกรณ ไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุ ษย
สภาพแวดล อ ม สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม ใช วิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห
สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาในชีวิตได

4010703

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน
การใชทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการ
สรางนวัตกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุ แ ละบริ เวณที่ เสี่ย งต อ การเกิด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผลกระทบและการ
ปองกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ เคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทํ าความ
สะอาด สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว
เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้ง
การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน

4020102

เคมีและภูมิปญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการ
แก ป ญ หาสุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ ข องภู มิ ป ญ ญาไทยและการใช ค วามรู ท างเคมี
ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร
การแพทย ความงามและการดํารงชีวิต

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(3–0–6)
Conservation Biology
หลั กการและทฤษฎี ทางชีววิทยาที่ เกี่ ยวของกับ การอนุรักษ ทักษะการคิ ดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ ย นแปลงของความหลากหลายทางชี ว ภาพ จริย ธรรมการอนุ รัก ษ การ
รบกวนและโครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบ
และการจัดการพื้น ที่อนุรักษ การจัดการระบบนิเวศ การอนุ รักษ รัฐศาสตร และ
เศรษฐศาสตรการอนุรักษ
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4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
ดานตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน

4040101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานที่ ใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น สั ด ส ว น ร อ ยละ การคํ า นวณอั ต รา
กาวหนา ที่ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอน
ชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิ ตศาสตร วิเคราะห
สถิติเบื้องตนในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิด ของมนุ ษ ย ความคิด สรางสรรค การคิด เชิงระบบ
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามา
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4070301

การสรางเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญ ของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวน
บุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุข หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชนของการออกกําลังกาย
ปจจัยและผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยตาง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ เป น ป ญ หาและการสรางเสริม สุขภาพครอบครัว เพื่ อให ส มาชิกในครอบครัว มี
คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
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4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลัง
กายและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการ
ป อ งกั น การบาดเจ็บ จากการเล น กี ฬ า ศึก ษาการเล น และกติ กาการแขงขั น กี ฬ า
มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ
ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให ส อดคลอ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ ากิ จ กรรม
นั น ทนาการไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น การเป น ผู นํ า นั น ทนาการและการจั ด ค า ย
นันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรม
นันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม ฝกทักษะการทํางานเปนทีม และ
ทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ

4080103

รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
รูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปรางของมนุษยที่สัมพันธกับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ
ระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให
พลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวณ
พลังงานที่รางกายตองการ การกําหนดอาหารที่ใหพลังงานและสารอาหารเพื่อการ
ลดน้ํ า หนั ก การกํ าหนดโปรแกรมการออกกํ าลั งกาย การออกกํ าลั งกายเพื่ อการ
ควบคุมน้ําหนัก

4080104

วิทยาศาสตรการกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรใน
การออกกําลังกายและการเลน กีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตน ขององคความรูทาง
วิทยาศาสตรการกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา
ชีวกลศาสตรการกีฬา โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทย
วิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
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4080105

ทักษะการวายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming Skill
ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา และ
เทคนิคของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อ
การเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาทในการ
แขงขัน การเปนผูชมที่ดีและความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องตน
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการ
ของอาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติ อาเซียน วิธีการประกอบ
อาหารขั้นพื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4100904

การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
ประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพ การปองกัน
โรคและความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน เพื่อรักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพดานความงาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสราง
ตารางคํ า นวณ การนํ าเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครือ ข า ย และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ง านคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมี
วิจารณญาญ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
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5000101

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยง
สัตวเพื่อนันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทางการ
เกษตรไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5040606

การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ
ของสัตว หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการ
เลี้ยงสัตว อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยง
สัตวที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของ
ทรัพยากรแหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทางการ
ปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
รูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนา
เสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอม
อาหารโดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภาชนะ
บรรจุเพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะ
ทางการถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน

5070613

ขนมอบเบือ้ งตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
รูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน
การบรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบ
ไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
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5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ
เคมีและจุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิด
โรค ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูล
ดานอาหารเพื่อสุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
รูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการ
จัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5540602

พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
รูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟา และพลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแกเอทานอล
ไบโอดี เ ซล เป น ต น ศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั ง งาน ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และโครงการ
พระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้ องตน เรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ า การคิดคาไฟฟาเบื้องต น
การประหยัดพลังงานสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ
ประหยั ด พลั งงาน ความสําคั ญ ของการประหยัดพลังงาน ความตระหนัก ในการ
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
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5570103

ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตางๆทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทาง
ไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา การฝก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟา
พื้นฐานภายในบาน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
หลั ก การพื้ นฐาน การทํ างานและการใช ง านเทคโน โล ยี อั จ ฉริ ย ะ ได แ ก
โทรศั พ ท มื อ ถื อ กล อ งถ า ยภาพดิ จิ ต อล เครื่ อ งเล น เกมส หุ น ยนต เครื่ อ งดู ด ฝุ น
มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและทัชสกรีนรูปแบบตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิค
จากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแลบํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษา
วิเคราะห และสั งเคราะห การใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม พฤติ กรรมและทั ศ นคติ ที่
เกี่ยวของ

5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู
เบื้ อ งต น การตรวจสอบยานยนต ก อนการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข องกั บ ประหยั ด
พลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่
ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีทองถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่น ดานเกษตร
พื้ น บ า น ด า นอาหารและสุ ข ภาพ ด า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ดานวัสดุและเทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการ
หาแนวทางปกปองคุมครองภูมิปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
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7130401

การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
ใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้ง
ในราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผนตารางทําการเบื้องตนในการจัดทําเอกสาร
การคํ านวณเชิ งอิ เล็ กทรอนิกส รูป แบบต าง ๆ การสร างกราฟอย างงาย และการ
นํ าเสนอเอกสารงานคํ านวณที่ จัด ทํ าขึ้น การพั ฒ นาและการจั ดเก็บ เอกสารงาน
คํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายตอาการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล

7130402

การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3(2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ
การคนหาคํา การสะกดและตรวจไวยากรณ ของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูป
จากเครื่องมือที่กําหนดให การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การ
สร างแผนภู มิ การสร างตาราง การทํ าภาพนิ่ ง การทํ า พื้ น หลั งของเอกสารการ
นํ า เสนองาน การนํ าเสนอเอกสาร การตั้ งเวลาในการนํ าเสนอ การบั น ทึ ก เสี ย ง
ผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสารการนําเสนองาน
แบบเคลื่อนไหว

8010801

การชวยฟนคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพใน
บานและชุมชน และการชวยฟน คืน ชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ
ความหมาย และความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
รูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัย
พิบัติตางๆ การชวยเหลือและฟนฟู ผูประสบภัยพิบัติทั้งดานรางกายและจิตสังคม
ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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8010804

ชีวติ และสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิต การคุ ม กํ าเนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกับมนุษย การบริโภคอาหาร
อยางสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอม
และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

8010805

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูป
และการพั ฒ นาคุ ณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชน การเขาถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ
กองทุน บทบาทของประชาชนและองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวม
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1571100

สัทศาสตรภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Phonetics
ระบบเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูดและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฏีระบบ
เสี ย งต า งๆ การลงเสีย งหนั กเบา และทํ านองเสี ย ง หลั กปฏิ บั ติในการออกเสี ย ง
ระดั บ ของเสี ย ง การเน น เสี ย งและจั งหวะของเสี ย ง อ า นออกเสี ย งประโยคและ
ขอความอยางงาย ไดถูกตองชัดเจน ตามหลักการออกเสียง

1571101

ภาษาจีน 1
3(2–2–5)
Chinese 1
ระบบการเขียนตัวอักษรจีน ระบบการออกเสียงสัทอั กษรพิน อิน โดยเน นให ออก
เสียงตามระบบมาตรฐานภาษาจีนกลาง เรียนรูรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝก
สนทนารูปประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปตอบ
คําถาม และเขียนประโยคงายๆ ได รวมถึงเรียนรูคําศัพทประมาณ 300 ตัว
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1571102

ภาษาจีน 2
Chinese 2
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1571101

3(2–2–5)

ภาษาจีน 3
Chinese 3
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1571102

3(2–2–5)

ภาษาจีน 4
Chinese 4
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572103

3(2–2–5)

ภาษาจีน 1
Chinese 1
ฝ ก ทั ก ษะการใช ภ าษาทั้ งฟ ง พู ด อ าน เขี ย น ระบบไวยากรณ แ ละรูป ประโยคที่
ซับซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาโดยใชรูปประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ
ตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางกวางขวางขึ้น โดยเนนการใชภาษาอยาง
เหมาะสม และเรียนรูคําศัพทเพิ่มเติมประมาณ 400 ตัว

1572103

ภาษาจีน 2
Chinese 2
ฝ ก ทั ก ษะการใช ภ าษาทั้ งสี่ ด าน การใชรูป ประโยคความรวมและโครงสรางทาง
ไวยากรณ ที่ซับ ซ อนมากขึ้น เรียนรูภ าษาที่ใชในการสนทนาในสถานการณ ตางๆ
สํานวนเฉพาะที่ใชในการสนทนา รวมถึงเรียนรูคําศัพทใหมอีกประมาณ 500 ตัว

1572104

ภาษาจีน 3
Chinese 3
ฝกทักษะการใชภาษาทั้งสี่ดานในระดับ ที่ สูงขึ้น การใชรูปประโยคความซ อนและ
โครงสรางทางไวยากรณ ที่ซับซอนมากขึ้น ศึ กษาการใชพจนานุกรมรูปแบบต างๆ
และการแปลขอความสั้นๆ รวมถึงเรียนรูคําศัพทใหมอีกประมาณ 500 ตัว

1572201

การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2–2–5)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการฟงและการพูดโดยใชประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆที่ใชในชีวิตประจําวันโดย
เนนการออกเสียงอยางถูกตอง ชัดเจน
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1572202

การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2–2–5)
Chinese Listening and Speaking 2
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1571201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการฟงและการพูดใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ประโยคที่ซับซอนขึ้น
เพื่อใหสามารถสนทนาโตตอบไดอยางถูกตอง

1572301

การอานภาษาจีน 1
3(2–2–5)
Chinese Reading 1
ทักษะการอานและการจับใจความสําคัญจากบทความสั้นๆ ฝกอานขอเขียนขนาด
สั้น

1572302

การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572301

3(2–2–5)

การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
ทักษะการอานจับใจความสําคัญฝกอานบทความที่ยากขึ้น พรอมทั้งรูจักวิธีวิเคราะห
โครงสรางรูปประโยคตางๆ

1572401

การเขียนภาษาจีน 1
3(2–2–5)
Chinese Writing 1
ฝกทักษะการเขียนโดยการเขียนบันทึกประจําวัน จดหมายสวนตัว พรอมทั้งศึกษา
รูปแบบการเขียนรายงาน

1572402

การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572401

3(2–2–5)

การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
ฝกทักษะการเขียนรูปแบบตางๆ เชน การเขียนบัตรเชิญ การเขียนบัตรอวยพร การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนใบสมัครและแบบฟอรมตางๆ การเขียนบทความสั้นๆ
และการใชสํานวนที่เหมาะสมในการเขียน
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1572604

ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Chinese Grammar
ศึกษาไวยากรณภาษาจีนดานรูปแบบและหนาที่ โครงสรางประโยคพื้นฐาน ชนิด
ของคําการสรางคํา ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง และประโยค
อุทาน ฝกการใชกริยาใหสอดคลองกับประธาน การใชกาลและกรรมวาจก โดย
บูรณาการกับทักษะการฟง พูด การอานและการเขียน

1572605

การแปลภาษาจีนเบื้องตน
3(2–2–5)
Basic Chinese Translation 1
หลั ก การแปลพื้ น ฐาน ทั ก ษะในการแปลจากภาษาจี น เป น ภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาจีน โดยคัดเลือกบทความ ความเรียง นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน

1573702

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจจีน
3(3-0-6)
English for Business Chinese Communication
ฝกปฏิบัติสนทนาเกี่ยวกับสถานการณตางๆของธุรกิจจีนการนําเสนอขอมูลการสาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางดานธุรกิจจีน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การติดตอ
ธุรกิจทางโทรศัพท การโตตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – mail) รวมทั้งขอมูล
เบื้องตนของธุรกิจจีน

1572503

วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Culture
ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป มารยาท ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมจีนที่มีตอสังคมโลก
ปจจุบัน

1572502

วรรณคดีจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
รูปแบบการประพันธที่สําคัญและลักษณะของวรรณคดีจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึง
ป จ จุ บั น โดยสั งเขป และความหมายของตั ว อย างบทประพั น ธที่ สํ าคั ญ ในประวั ติ
วรรณคดีจีน เพื่อใหเขาใจถึงวัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ และคานิยมของชาวจีน
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1572105

ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
3(2–2–5)
Introduction to Chinese Linguistics
ระบบเสี ย ง ระบบอั ก ขระ ระบบโครงสร า งไวยากรณ และระบบการใช คํ า ของ
ภาษาจีนปจจุบัน พรอมทั้งความรูพื้นฐานและความสัมพันธระหวางภาษาถิ่นของจีน

1574901

สัมมนาจีนศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Chinese Study
วิเคราะหและอภิปรายกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร สถานการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตของประเทศจีน ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม

1574902

การวิจัยดานจีนศึกษา
3(2-2-5)
Chinese Study Research
ความหมาย ความสําคัญ เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
กําหนดประเด็ น ป ญ หา การทบทวนวรรณกรรม การเขี ย นโครงการ ตั วแปรและ
สมมติฐ านการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บ รวบรวมขอมูล
วิธีการทางสถิติเบื้องตน การวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย
ดานจีนศึกษา

2) กลุมวิชาเอกเลือก
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หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1572501

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6)
Introduction to China
รูเบื้ องตน เกี่ยวกับ ประเทศจีนดานการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร
สภาพภู มิป ระเทศ ประชากร การศึ กษา เชื้อชาติ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม

1574506

จีนกับภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
China and ASEAN Region
สถานการณปจจุบันของประเทศจีน บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ในแงเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอม วิเคราะห ป ญหาสําคัญ ของ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ เกี่ ย วขอ งกั บ จีน ตลอดจนแนวคิ ดในการกําหนดทิ ศทางความ
รวมมือของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนกับจีน
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1571501

ประวัติศาสตรจีน
3(3-0-6)
Chinese History
ประวัติศาสตรจี น ตั้งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน ตลอดจนเหตุการณ สําคัญ ที่เกิดขึ้น ใน
ประวัติศาสตรจีน

1573601

การแปลภาษาจีนระดับกลาง
3(2–2–5)
Intermediate Chinese Translation
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572605 การแปลภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese Translation
ฝกทักษะการแปลขอความและสํานวนโวหารที่มีความซับซอนขึ้น จากบทความที่
คัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยปจจุบัน

1573206

สุนทรพจนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Public Speaking
ศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในการกลาวปาฐกถาหรือสุนทรพจน ในโอกาสตางๆ
และฝกการพูดตอหนาประชุมชนดวยสํานวนและลีลาที่เหมาะสม

1573303

การอานหนังสือพิมพจีน
3(2–2–5)
Reading Chinese Newspapers
ศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในหนังสือพิมพจีนโดยฝกหัดอานและตีความขาวบทความ
บทความและ บทวิเคราะหตางๆ ในหนังสือพิมพจีน

1573305

การอานวิเคราะหนวนิยายจีน
3(2–2–5)
Critical Readings in Chinese Fiction
ฝ ก อ านและวิ เคราะห น วนิ ย ายจี น สมั ย โบราณ ในสมั ย ราชวงศ ห มิ ง ราชวงศ ชิ ง
และนวนิยายจีนสมัยใหมตามที่คัดสรร

1573504

การเขียนพูกันจีน
3(2–2–5)
Chinese Calligraphy
ประวัติความเปนมาของศิลปะการเขียนอักษรจีน ฝกการใชพูกันจีนเขียนอักษรจีนใน
ขั้นพื้นฐาน
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1573403

การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
3(2–2–5)
Chinese Composition 1
ทักษะการเขียนภาษาจีนฝกการเขียนแสดงความรูสึกหรือแสดงความคิดเห็น การ
เลือกใชคําศัพทที่เหมาะสม

1573404

การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
Chinese Composition 2
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1573403

3(2–2–5)

การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
Chinese Composition 1
ทักษะการเขียนภาษาจีนโดยฝกการเขียนเรียงความขนาดยาวดวยถอยคําสํานวน
และรูปประโยคที่ซับซอนมากขึ้น

1573505

ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
คําศั พทและโครงสรางไวยากรณ พื้นฐานของภาษาจี นโบราณ พรอมเปรียบเทีย บ
ภาษาที่มีผลตอภาษาจีนปจจุบัน โดยศึกษาจากบทความทางดานปรัชญาจีน

1573506

ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
Chinese Philosophy
แนวคิ ด ของปรัช ญาจี น เน น ปรัช ญาของขงจื๊ อ เล าจื๊อ เม งจื๊ อ นิ ติ ธ รรมนิ ย ม และ
ปรัชญาจีนที่มีอิทธิพลในสังคมปจจุบัน

1573604

ไวยากรณภาษาจีนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Chinese Grammar
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572604 ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese Grammar
ศึ ก ษาไวยากรณ แ ละโครงสร างวลี และโครงสร างประโยคที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษใน
ภาษาจี น รวมทั้ งสามารถวิเคราะห ว ลี ทําความเขาใจประโยคที่มี ลักษณะพิ เศษ
เหลานี้ อยางถูกตองได

1573704

ภาษาจีนเพื่อวงการขาวและสื่อบันเทิง
3(2-2-5)
Chinese for News and Entertainment Media
สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับขาวและสื่อบันเทิง โดยใชทักษะการอาน ฟ ง และเขียนขาว
จากสื่ อภาษาจีน ศั พท สํ านวน ในวงการขาว ทั กษะการอาน และฟงขาวจากสื่ อ
ภาษาจีน
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1573705

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
3(2–2–5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
ฝกฝนการจัดทําแผนการสอน การกําหนดเนื้อหาการสอน และวิธีการสอนภาษาจีน
ระดับตางๆใหแกชาวไทยทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

1573703

เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3(2-2-5)
Chinese for Information and Technology
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปภาษาจีน การสืบคนขอมูล การบันทึกขอมูล และฝก
ใชโปรแกรมตางๆในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

1574701

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม
3(2–2–5)
Chinese for Tourism
คําศัพท และสํานวนที่ใชในการทองเที่ยวในประเทศไทย ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท และสํานวนที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว การ
ใหขอมูลที่จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับ การคมนาคม มารยาท และ
วัฒนธรรมทองถิ่น

1574702

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3(2–2–5)
Chinese for Business
รูปประโยคและคําศัพทภาษาจีนที่ใชในวงการธุรกิจทั่วไป การเสนอราคาและสั่งซื้อ
สินคา การขนสงสินคา การทําประกันภัย การเจรจาและทําสัญญาธุรกิจ การเงิน
การธนาคาร

1574703

ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(2–2–5)
Chinese for International Relations
ศัพทและสํานวนตลอดจนมารยาทในการใชภาษาจีนที่จําเปนสําหรับการเจรจาธุรกิจ
เพื่อธุรกิจระหวางประเทศ
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หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1574706

ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
3(2–2–5)
Chinese for Secretaries
คําศัพท และสํานวนที่ใชสําหรับเลขานุการ การทํารายงาน สรุปรายงานการประชุม
การเขี ย นเอกสารและจดหมายธุ ร กิ จ ต า งๆ เพื่ อ ใช ในเชิ ง ธุ ร กิ จ เรี ย นรู การใช
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ พิ ม พ ภ าษาจี น การจั ด การกั บ เอกสารภาษาจี น และการ
ติ ดต อสื่ อสารโดยใชเครื่องมือโทรคมนาคมตางๆ โดยการฝกฝนจากสถานการณ
จําลอง

1574707

ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
3(2–2–5)
Chinese for Tour Guide
คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในงานมัคคุเทศก ตลอดจนวิธีการแนะนําความรู
เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วและศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเป น ภาษาจี น ฝ ก ปฏิ บั ติ
สถานการณจําลองในการเปนมัคคุเทศก
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3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1572801

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

1(60)

Preparation for Field Experience in Chinese
จัดใหผูเรียน ไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
ภาษาจีนโดยใหจัดสถานการณจําลองในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
1574802

การฝกประสบการณวิชาชีพ

6(540)

Field Experience in Chinese
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Field Experience in Chinese
จัดใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานภาษาจีน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
นําความรูที่เรียนมานํามาปฏิบัติและเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาจีน และเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในอนาคต
1572803

การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา

1(60)

Preparation for Co-operative Education
แนวคิด กระบวนการ กฎเกณฑและระเบียบวิธีการของสหกิจศึกษา เทคนิคและ
ทักษะเพิ่มเติมที่ใชในการสมัครงาน การทํางานในสถานประกอบการ จริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปและการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานใหมีคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการทํา
โครงการ การนําเสนองาน และวิธีการเขียนรายงาน
2
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

1574804

สหกิจศึกษา

หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6(600)

Co-operative Education
วิชาที่ตองเรียนผานมากอน : 1572803
การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และกายกเวน
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการสาขาวิชาฝก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานในสถานประกอบการศึกษา
หาความรูและวิทยาการที่เกี่ยวของเพิ่มเติม พัฒนาใหสามารถอยูกับผูอื่นในสังคมไม
นอยกวา 4 เดือน โดยนักศึกษาตองเสนอโครงการ และผลการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ภาคผนวก ข
โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
- Bachelor of Arts Program in Chinese

ภาษาอังกฤษ
- Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มปริญญา
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)

ชื่อเต็มปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
: Bachelor of Arts (Chinese)

ชื่อยอปริญญา
ภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : B.A. (Chinese)

ชื่อยอปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศศ.บ.(ภาษาจีน)
: B.A. (Chinese)
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หมายเหตุ
ปรับชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน2559

โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. กลุมวิชาเอกบังคับ
2. กลุมวิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 99 หนวยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
54 หนวยกิต 1. กลุมวิชาเอกบังคับ
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 2. กลุม วิชาเอกเลือก

3. กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 100 หนวยกิต
57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
7 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุม วิชามนุษยศาสตร
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หมายเหตุ
1.หมวดวิ ช าศึ ก ษ าทั่ วไป ป รั บ ป รุ ง ตาม
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดลอมและใหนักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมและตรง
ตามความตองการมากกขึ้น
2.เพิ่มจํานวนหนวยกิตเขามา1หนวยกิต ใน
กลุ มวิ ชาฝ กประสบการณ วิชาชี พ เพื่ อ เน น
การเรียนการสอนภาคปฎิบัติใหมากขึ้น

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3–0–6)
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1630101 ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1560101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
1560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
1570101 ภาษาจีนเบื้องตน 1
1570102 ภาษาจีนเบื้องตน 2
1690101 ภาษาพมาเบื้องตน
1690201 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
1690202 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
1710101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
1710201 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
1710310 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1630101 ทักษะการรูสารสนเทศ
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(30-6)
3(30-6)
3(3-0-6)

3 หนวยกิต
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ
1520103 การคิดเชิงสรางสรรค
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102 ชางเมืองเพชร
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ
163010 ทักษะการรูส ารสนเทศ
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
2500101 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500102 วิถีไทย
2500103 ความเปนพลเมือง
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3 หนวยกิต
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)

หมายเหตุ
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500101 การเมืองและการปกครองไทย
2500102 วิถีไทย
2500103 ความเปนพลเมือง
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2500106 อาเซียนศึกษา
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง
2500109 สังคมนาอยู
2500110 อัตลักษณไทย
2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางานเปนทีม
3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล
3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

4080101
4080102
4120101
5000101

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
นันทนาการเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เกษตรในชีวิตประจําวัน

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)

หมายเหตุ
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3(2-2-5) 4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5) 4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย
3(2-2-5) 4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(2-2-5) 4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
4070302 สุขภาพครอบครัว
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา
4080105 ทักษะการวายน้ํา
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน
4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5000101เกษตรในชีวิตประจําวัน
5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
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5540602 พลังงานทดแทน
5540603 การประหยัดพลังงาน
5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น
7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
7130402 การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
8010801 การชวยฟนคืนชีพ
8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 100 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
57 หนวยกิต
1571100 สัทศาสตรภาษาจีน
3 (3-0-6)
1571101 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1571102 ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1572103 ภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
1572104 ภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
1572105 ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
3 (2-2-5)
1572201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1572202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1572301 การอานภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1572302 การอานภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1572401 การเขียนภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1572402 การเขียนภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1572604 ไวยากรณจีนเบื้องตน
3 (2-2-5)
1572605 การแปลภาษาจีนเบื้องตน
3 (2-2-5)
1572502 วรรณคดีจีนเบื้องตน
3 (3-0-6)
1572503 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
1573702 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารธุรกิจจีน
3 (3-0-6)
1574901 สัมมนาจีนศึกษา
3 (2-2-5)
1574902 การวิจัยดานจีนศึกษา
3 (2-2-5)

หมายเหตุ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
54 หนวยกิต
1571101 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1571102 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572103 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
1572104 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
1572105 ภาษาศาสตรจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
1572201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1572202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572301 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1572302 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572401 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1572402 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572502 วรรณคดีจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
1572503 วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
1572601 หลักภาษาจีน
3(3-0-6)
1572602 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1573701 ทักษะคอมพิวเตอรภาษาจีน
3(2-2-5)
1574901 สัมมนาจีนศึกษา
3(2-2-5)
1574902 การวิจัยดานจีนศึกษา
3(2-2-5)
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2) กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
1572501 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3 (3-0-6)
1573601 การแปลภาษาจีนระดับกลาง
3 (2-2-5)
1573303 การอานหนังสือพิมพจีน
3 (2-2-5)
1571501 ประวัติศาสตรจีน
3 (3-0-6)
1573305 การอานวิเคราะหนวนิยายจีน
3 (2-2-5)
1573403 การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1573404 การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
1573504 การเขียนพูกันจีน

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

1573505 ภาษาจีนโบราณ
1573206 สุนทรพจนภาษาจีน
1574506 จีนกับภูมภิ าคอาเซียน
1573506 ปรัชญาจีน
1573604 ไวยากรณจีนขั้นสูง
1573703 เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
1573704 ภาษาจีนเพื่อวงการขาวและสื่อบันเทิง
1573705 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หมายเหตุ
1.ปรับ จํ านวนหน วยกิ ตในกลุ ม วิช าเอก
เลือกใหมีจํานวนนอยลงจากไมนอยกวา
39 หนวยกิต ปรับเปน ไมน อยกวา 36
หนวยกิต
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2) กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
1571501 ประวัติศาสตรจีน
3(3-0-6)
1572603 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1573203 การฟงนิทานและคําบอกเลาของจีน
3(2-2-5)
1573204 การฟงภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
3(2-2-5)
1573205 การพูดเลาเรื่องภาษาจีน
3(2-2-5)
1573303 การอานหนังสือพิมพจีน
3(2-2-5)
1573304 การอานดานจริยธรรมจีน
3(2-2-5)
1573305 การอานวิเคราะหนวนิยายจีน
3(2-2-5)
1573403 การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1573404 การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1573504 การเขียนพูกันจีน
3(2-2-5)
1573505 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
1574206 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3(2-2-5)
1574506 จีนกับภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
1574702 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
1574703 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(2-2-5)
1574704 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
1574705 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
1574706 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
3(2-2-5)
1574707 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
3(2-2-5)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

6 หนวยกิต
1(90)
5(450)
1(90)
5(450)

1574701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
1574702 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
1574703 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
1574706 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
1574707 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
1572801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1574802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
1572803 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1574804 สหกิจศึกษา

หมายเหตุ
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
7 หนวยกิต 1.มีการขยายระยะเวลาฝกประสบการณ
1 (60) วิชาชีพเพิ่มขึ้น
6 (540)
1 (60)
6 (600)

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปด
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่
สอนในมหาวิทยาลัย
เปดสอนในมหาวิทยาลัย
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3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
1572801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
1574802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
1572803 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1574804 สหกิจศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1573204 การฟงภาษาจีนจากสือ่ โสตทัศน
3 (2–2–5)
Listening to Chinese from Audio-Visual Media
เสริมทักษะการฟงภาษาจีนจากสื่อวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร โดย
มุงเนนความเขาใจในความหมายของคําศัพท สํานวน สามารถจับใจความ
สําคัญและสรุปเนื้อหาได

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1574701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม

Chinese for Tourism and Hotel

3 (2–2–5)

คําศัพท และสํานวนที่ใชในการทองเที่ยวในประเทศไทย ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท และสํานวนที่
ใชในธุรกิจการทองเที่ยว การใหขอมูลที่จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว ขอมูล
เกี่ยวกับการคมนาคม มารยาท และวัฒนธรรมทองถิ่น

หมายเหตุ
ปรับรายวิชาภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
และวิชาภาษาจีน เพื่ อการโรงแรม เป น
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและ
การโรงแรม เพื่อใหเนื้อหามีความชัดเจน
และกระชับ โดยพิจารณาจากเนื้อหาให
มีความเหมาะสมแกผูเรียน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
1574704 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3 (2–2–5)
Chinese for Tourism
คํ าศั พ ท และสํ านวนที่ ใช ในการท อ งเที่ ย วในประเทศไทย
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท และ
สํ า นวนที่ ใ ช ใ นธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การให ข อ มู ล ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
นั ก ท อ งเที่ ยว ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การคมนาคม มารยาท และวั ฒ นธรรม
ทองถิ่น
1574705 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (2–2–5)
Chinese for Hotel
คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่เกี่ยวของกับการบริการใน
โรงแรม การใหขอมูลเกีย่ วกับบริการดานตางๆ ภายในโรงแรม การ
จองหองพัก และการกรอกแบบฟอรมตางๆ
1573203 การฟงนิทานและคําบอกเลาของจีน
3 (2–2–5)
Listening to Chinese Tales and Anecdotes
เสริมทักษะการฟงภาษาจีน โดยฝกฟงนิทานหรือคําบอกเลา
หลักและวิธีจับใจความ

1573704 ภาษาจีนเพื่อวงการขาวและสื่อบันเทิง
3 (2-2-5)
Chinese for Mass and Entertainment Media
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับขาวและสื่อบันเทิง โดยใชทักษะการอาน ฟง และ
เขียนขาวจากสื่อภาษาจีน ศัพท สํานวน ในวงการขาว ทักษะการอาน และ
ฟงขาวจากสื่อภาษาจีน

ปรับ รายวิ ชาการฟ งนิ ท านและคํ าบอก
เลาของจีน และวิชาการฟงภาษาจีนจาก
สื่อโสตทั ศน เปน รายวิชาภาษาจีน เพื่ อ
วงการขาวและสื่อบันเทิง เพื่อใหรายวิชา
มี ค วามชั ด เจนและเท า ทั น ต อ ความ
เป ลี่ ย น แป ลงของสั ง ค มและค วาม
ตองการของภายนอกในปจจุบัน

ปรับรายวิชาการการพู ดภาษาจีน ในที่
ประชุมชน และการพูดเลาเรื่องภาษาจีน
เปนรายวิชาสุนทรพจนภาษาจีน เพื่อให
เนื้ อ หารายวิ ช ามี ค วามกระชั บ ชั ด เจน
มากขึ้น

1572601 หลักภาษาจีน
3 (3-0-6) 1572604 ไวยากรณจีนเบื้องตน
3 (2-2-5)
Chinese Grammar
Basic Chinese Grammar
โครงสรางพื้นฐานทางไวยากรณของภาษาจีน วิเคราะหชนิด
ศึ ก ษาไวยากรณ ภ าษาจี น ด า นรู ป แบบและหน า ที่ โครงสร า ง
และหนาที่ของคํา ตลอดจนโครงสราง สวนประกอบของประโยค รูป ประโยคพื้นฐาน ชนิดของคําการสรางคํา ประโยคบอกเลา ประโยค
ประโยคประเภทตางๆ
1573604 ไวยากรณขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Chinese Grammar
ศึ ก ษาไวยากรณ แ ละโครงสร า งวลี และโครงสร า งประโยคที่ มี
ลั ก ษณะพิ เศษในภาษาจี น รวมทั้ งสามารถวิ เคราะห ว ลี ทํ า ความเข า ใจ
ประโยคที่มีลักษณะพิเศษเหลานี้ อยางถูกตองได

ปรับ เปลี่ย นรายวิ ชาหลั กภาษาจี น เป น
รายวิ ช าไวยากรณ จี น เบื้ อ งต น เพื่ อ ให
ผู เ รี ย นเพิ่ ม เติ ม ความรู จ ากรายวิ ช า
ภาษาจี น 1และภาษาจี น 2 ในวิ ช าเอก
บังคับ เพื่ อเปนการเน นในใชไวยากรณ
จีนเบื้องตน
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1574206 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3 (2–2–5) 1573206 สุนทรพจนภาษาจีน
3 (2-2-5)
Chinese Public Speaking
Chinese Public Speaking
ศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในการกลาวปาฐกถาหรือสุนทร
ศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในการกลาวปาฐกถาหรือสุนทรพจน
ในโอกาสต างๆและฝ ก การพู ด ต อ หน า ประชุ ม ชนด วยสํ า นวนและลี ล าที่
พจนในโอกาสตางๆและฝกการพูดตอหนาประชุมชนดวยสํานวนและ
เหมาะสม
ลีลาที่เหมาะสม
1573205 การพูดเลาเรื่องภาษาจีน
3 (2–2–5)
Story Telling in Chinese
เสริมทักษะการพูดภาษาจีนโดยการฝกใหพูดเลาเรื่องบรรยาย
เหตุการณและกลาวรายงานดวยทวงทากิริยาและน้ําเสียงที่เหมาะสม

1572501 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3 (3-0-6)
Introduction to China
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ประเทศจี น ด า นการปกครอง สั ง คม
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิประเทศ ประชากร การศึกษา เชื้อชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

เพิ่ ม รายวิ ช าความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ประเทศจี น เพื่ อ ให ผู เรี ย นได เพิ่ ม เติ ม
ความรู เกี่ ย วกั บ ประเทศจี น ให มี ค วาม
ครอบคลุมมากขึ้น

1573705 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
3 (2–2–5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
ฝกฝนการจัดทําแผนการสอน การกําหนดเนื้อหาการสอน และ
วิธีการสอนภาษาจีนระดับตางๆใหแกชาวไทยทั้งในดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน

เพิ่มรายวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผเู รียนเพิ่มเติม
ความรูในดานการจัดเคาโครงการสอน
เนื้อหาการสอนและวิธีการสอนเปนตน
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1573506 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6) เพิ่ ม รายวิ ช าปรั ช ญาจี น เพื่ อ ให ผู เรีย น
Chinese Philosophy
เพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับปรัชญา คานิยม
แนวคิดของปรัชญาจีนเนนปรัชญาของขงจื๊อ เลาจื๊อ เมงจื๊อ นิ ติ และคติความเชื่อมากขึ้น
ธรรมนิยม และปรัชญาจีนที่มีอิทธิพลในสังคมปจจุบัน

1571100 สัทศาสตรภาษาจีน
3 (3-0-6)
Chinese phonetics
ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับระบบเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด
และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฏีระบบเสียงตางๆ การลงเสียงหนักเบา
และทํานองเสียง หลักปฏิบัติในการออกเสียง ระดับของเสียง การเนนเสียง
และจังหวะของเสียง อานออกเสียงประโยคและขอความอยางงาย ไดถูกตอง
ชัดเจน ตามหลักการออกเสีย
ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเสียงและกลไกของการ
ออกเสียง ตามหลักการออกเสียงไดอยางถูกตอง

ปรับใหเปนรายวิชาใหมีความชัดเจนและ
เทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และความต อ งการของภายานอกใน
ปจจุบัน
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1573701 ทักษะคอมพิวเตอรภาษาจีน
3 (2–2–5) 1573703 เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (2-2-5)
Chinese Computer Skills
Chinese for Information and Technology
ฝกทั ก ษะในการใช ค อมพิ ว เตอร ภ าษาจีน ทํ ารายงานด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปภาษาจีน การสืบคนขอมูล การ
คอมพิวเตอรภ าษาจี น บันทึก ปอนขอมูล พิมพขอมูล นําเสนอผลงาน
บันทึกขอมูล และฝกใชโปรแกรมตางๆในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

เพิ่มรายวิชาสัทศาสตร เพื่อใหผูเรียนได
ศึ ก ษาทฤษฏี แ ละการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
ระบบเสียงและกลไกของการออกเสียง
ไดถูกตอง

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
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หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดวิชา หมูวิชา และลักษณะเนื้อหาวิชาในแตละหมูวิชาของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี้
150 ใชกับ หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดๆไดในหมวดวิชา
มนุษยศาสตร
151 ใชกับ หมูวิชาปรัชญา
152 ใชกับ หมูวิชาศาสนา
153 ใชกับ หมูวิชาภาษาศาสตร
154 ใชกับ หมูวิชาภาษาไทย
155 ใชกับ หมูวิชาภาษาอังกฤษ
156 ใชกับ หมูวิชาภาษาญี่ปุน
157 ใชกับ หมูวิชาภาษาจีน
158 ใชกับ หมูวิชาภาษามาเลย
159 ใชกับ หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
161 ใชกับ หมูวิชาภาษาเยอรมัน
162 ใชกับ หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน
163 ใชกับ หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ
164 ใชกับ หมูวิชาประวัติศาสตร
165 ใชกบั หมูวิชาภาษารัสเซีย
166 ใชกับ หมูวิชาภาษาเกาหลี
167 ใชกับ หมูวิชาภาษาลาว
168 ใชกับ หมูวิชาภาษาเขมร
169 ใชกับ หมูวิชาภาษาพมา
171 ใชกับ หมูวิชาภาษาเวียดนาม
172 ใชกับ หมูวิชาภาษาสเปน
173 ใชกับ หมูวิชาภาษาอาหรับ
174 ใชกับ หมูวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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หมูวิชา ภาษาจีน
หมูวิชาภาษาจีน อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใสหลัก 1-2-3 (เวน 4) -ใส 5 (เวน 6-7))

1

พื้นฐาน

157 __ 1 __ __

2

การฟง, การพูด

157 __ 2 __ __

3

การอาน

157 __ 3 __ __

4

การเขียน

157 __ 4 __ __

5

ศิลปวัฒนธรรม, วรรณกรรม

157 __ 5 __ __

6

วากยสัมพันธและการแปล

157 __ 6 __ __

7

ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ

157 __ 7 __ __

8

การฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

157 __ 8 __ __

9

โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ การสัมมนาและการวิจัย

157 __ 9 __ __

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร

2

นางสาวปภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย
M.A.(Teaching Chinese as a
Second Language ) Yunnan
Normal University,PRC
ศศ.บ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1.ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 ภาษาจีน 2
1.2 วัฒนธรรมจีน
1.3 ภาษาจีนเบื้องตน 2
2.ผลงานวิจัย
ปภัสสร ไพบูลยฐิติพรชัย. 2556. Thai students a number of adverbial Acquisition Error
Analysis and Teaching Strategy. วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยครู มณฑลยูนนาน.
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ลําดั ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
บที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นางสาวพรเพ็ญ จุไรยานนท
1.ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
Ph.D. (Linguistics and Applied
1.1ภาษาจีนเบื้องตน 1
Linguistics) Beijing Language and
1.2 ภาษาจีน 3
Culture University
1.3 การแปล 1
บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ
1.4 การฟงพูดภาษาจีน 1
ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.5 จีนกับภูมิภาคอาเซียน
ศศ.บ (ภาษาจี น ) มหาวิ ท ยาลั ย 2.ผลงานวิจัย
พรเพ็ญ จุไรยานนท. 2557. The Research on "Time Space" Prepositions of Confusable words
หอการคาไทย
of Thai Students in Chinese Interlanguage. วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง.
3.ผลงานวิชาการ
พรเพ็ญ จุไรยานนท. 2559. The Analysis of Chinese Character"打"through Metaphor and
Metonymy Theories. วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน, ปที่17(ฉบับที่2), 67-76.

อาจารยประจําหลักสูตร

4

นางสาวฐณัฐา ลาภเลิศ
M.A.(Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
Tianjin Normal University,PRC
ศศ.บ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 ภาษาจีนเบื้องตน 1
1.2 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
2.ผลงานวิจัย
ฐณัฐา ลาภเลิศ. 2557. Chinese Proficiency Test in Thailand. วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยครุศาสตรเทียนจิน.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
3 นางสาวกมลทิพย รักเกียรติยศ
1.ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
M.A.( Chinese Linguistics and
1.1 ภาษาจีน 1
Literature )Ningbo University,PRC
1.2 ภาษาจีนเบื้องตน
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)มหาวิทยาลัย 1.3 ประวัติศาสตรจีน
แมฟาหลวง
1.4 วรรณคดีจีนเบื้องตน
1.5ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ
2.ผลงานวิจัย
กมลทิทย รักเกียรติยศ. 2557. The Cultural and Languages Comparison of Thai and Chinese
Edioms. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหนิงโป.
3. ผลงานวิจัยกําลังดําเนินงาน
กมลทิพย รักเกียรติยศ. การพัฒนารายชื่ออาหารทะเลฉบับภาษาจีนสําหรับผูประกอบการรานอาหาร.
แหลง ทุนรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558-2559

5

Miss Zhang YU
M.A. (English Subject
Teaching)
Hubei University,PRC
B.A. (English Education)
Hubei University,PRC

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 การเขียนภาษาจีน 1
1.2 การเขียนภาษาจีน 2
1.3 การอานภาษาจีน2
2.ผลงานวิจัย
zhangyu. 2556. The influence of empathy on high school english teachers. Master's
Degree of Education Hubei University.
ZhangYu. 2558. An Empirical Study of “ Length Approach” in High Scholl English Writing.
Master's Degree of Education Hubei University .

ลําดั ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
บที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1 นางสาวศรีปญญ ไสยเวช
1.1 ภาษาจีนเบื้อตน 1
M.A.(Teaching Chinese to
1.2 การอานภาษาจีน 1
Speakers of Other Languages)
2.ผลงานวิจัย
Southwest University,PRC
ศรีปญญ ไสยเวช. 2555. A comparative study on directional complements "lai" and "qu" in
B.A. (Chinese) KhonKaen
Mandarin Chinese and similar words in Thai.วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยซี
University
หนาน.
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อาจารยประจํา

98 99

124

ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

124

ภาคผนวก ฉ
คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ภาคผนวก ช
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
และ
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร

123
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และผูรวมวิพากษหลักสูตร
1. อาจารย ดร.อรชพร พวงทอง

หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. อาจารย ดร.สมยศ จันทรบุญ

อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร

3. อาจารย ศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ

อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ภาคหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

