มคอ.๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

๓. วิชาเอก
ภาษาจีน
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ๔ ปี
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร..........ปี
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๑

๕.๒ ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและจีน
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ Yunnan Minzu University
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 คณะกรรมการประจาคณะ
ก ร การประ มคร ง ๑๑/๒๕๕๙
๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 า าการม า า ครพ ม
ก ร การประ ุมคร ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 าม า า ครพ ม ม ก ร การประ มคร ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ล่าม นักแปล
๘.๒ มัคคุเทศก์
๘.๓ นักวิเทศสัมพันธ์
๘.๔ ครูสอนภาษาจีน
๒

๘.๕ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน
๘.๖ พนักงานสายการเดินเรือ
๘.๗ พนักงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
๘.๘ เจ้าหน้าที่ฝุายต่างประเทศ
๘.๙ นักประชาสัมพันธ์
๘.๑๐ เลขานุการ
๘.๑๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘.๑๒ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ลาดับ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ที่
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
๑. นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other
๑ – ๓๖๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
Language : Southwest University : 2013
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๓
๒. นางสาวปรียากร บุญธรรม
- M.A Teaching Chinese to Speakers of Other
๑ – ๔๖๐๖ – ๐๐๐๕x – xxx
Language Southwest University : 2011
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๒
๓. นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other
๑ – ๔๘๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
Language : Chongqing University : 2014
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๕
๔. นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ - Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese) :
๑ – ๔๑๙๙ – ๐๐๐๑x – xxx
Minzu University of China : 2016
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- M.A. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese)
Yunnan Normal University : 2010
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม) :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๙
๕. นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ - M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other
๑ – ๔๘๐๕ – ๐๐๐๑๐x – xxx
Language : Tianjin Normal University : 2012
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- อ.บ. (เอเชียศึกษา) : มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๓

๓

จานวนผลงาน
ทางวิชาการ
ย้อนหลัง ๕ ปี
บทความวิจัย ๑
เรื่อง
บทความวิจัย ๑
เรื่อง
บทความวิจัย ๑
เรื่อง
บทความวิจัย ๒
เรื่อง

บทความวิจัย ๑
เรื่อง

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทาให้แต่ละ
ประเทศเกิดการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เช่น การเปิดประชาคม
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และการที่ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand ๔.๐ หรือ
“โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” โดยมีภารกิจสาคัญ คือขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคาม
แบบใหม่ ๆ ทีเ่ ปลียนแปลงอย่างเร็วในโลกปัจจุบัน
จากวิสั ย ทัศ น์ ดัง กล่ า ว เราจะเห็ น ได้ ว่ าการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิจ โลกนั้ นส่ ง ผลให้
ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาประเทศ เกิดการติดต่อประสานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศใน
ประชาคมอาเซีย น ซึ่ง ในแต่ล ะประเทศนั้น ย่อ มมี บทบาทและส่ งผลต่ อกัน ในด้า นต่ าง ๆ เช่ น ด้า น
การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นต้น การที่ประเทศไทยจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได้นั้น ประเทศไทยเองจะต้องมี การเตรียมความพร้อมในทุกด้านซึ่งรวมไปถึง ด้านการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย
การสื่อสารถือเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งในการดารงชีวิต ของมนุษย์ ซึ่งความหลากหลาย
ของภาษานั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค และแต่ละประเทศ ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัย
สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน และสังคมในทุก ๆ ด้าน
การที่ทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีนั้นจะเป็นส่วน
สาคัญที่จะพัฒนาประชากรในประเทศให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และส่งผลดีต่อประเทศในระยะยาว
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งทาง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวได้ร่วมมือกันสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๓ นี้ไว้เป็นประตูเชื่อม
ระหว่างสองประเทศ เป็นทั้งเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยว สะพานแห่งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นประตูไปสู่อินโดจีน โดยเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และทาง
ใต้ของประเทศจีน ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษา และแม่น้าโขง สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงจังหวัดนครพนมว่า “เมื่อมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย –
ลาว แห่งที่ ๓ ขึ้น นครพนมมิได้เป็นบ้านสุดซอยอีกต่อไป แต่กลับเป็น Gateway สู่ลาว เวียดนาม และ
จีนตอนใต้ ที่มีศักยภาพที่ใคร ๆ ไม่ควรมองข้าม และจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความสมบูรณ์ของ
การเชื่อมโยงทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการเชื่อมโยงในอาเซียนโดยรวม (ASEAN Connectivity)
ได้” จากข้อมูล ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่จั งหวัดนครพนมมีการติดต่อกับหลากหลายประเทศนั้น
๔

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน จะเข้ามามีบทบาทและมี
ความสาคัญต่อประชากรในจังหวัดอย่างมาก
อีกทั้งการที่รัฐบาลไทยได้กาหนดให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสาหรับคน
ไทย ทาให้เราต้องเร่ งผลิ ตทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนรู้ภาษาจีนนั้นมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็น อย่างมาก ผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนนั้นเสมือนกับมีเครื่องมือ
สาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาตัวเอง การสร้างความสัมพันธ์ การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหาความรู้ในวิทยาการแขนงต่าง ๆ อีกด้วย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม จึงมีความ
จ าเป็ น ต้องปรั บ ปรุ งพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ผ ลิ ตบุคคลากรด้านภาษาจี นที่มีศักยภาพสู ง สอดคล้ องตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเน้นบัณฑิตที่
มีความรอบรู้ มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์ กลางการวิจั ย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านคือ ประเทศลาว ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญคือสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๓ เชื่อมต่อ
สองประเทศเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากประเทศลาว เรายังสามารถเดินทางต่อไปยัง ประเทศเวียดนาม และ
ทางใต้ของประเทศจีนได้อีกด้วย ดังนั้นความจาเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารจึง
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ภาษาจีนจะเป็นอีกภาษาหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีจะมีความสาคัญและมีบทบาท
เพิ่มมากขึ้นต่อจังหวัดนครพนม หากเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่ดีแล้วนั้น
เราจะสามารถพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
สั ง คม ประเทศ รวมไปถึ ง อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ตลอดจนเป็ น แหล่ ง ท านุ บ ารุ ง ส่ ง เสริ ม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในระดับอนุ ภูมิภาคลุ่มน้าโขงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
การพัฒนาด้านการศึกษาจึงเป็นจุดสาคัญที่จะสามารถสานต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากประชากรในประเทศมีความรู้ความสามารถที่ดี การพัฒนาของประเทศก็
ย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน
๕

หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย นครพนมคื อ เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ควบคู่
คุ ณ ธรรม เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ไ ปประกอบวิ ช าชี พ ในสั ง คม ท านุ บ ารุ ง ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม
ที่เน้นความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Communication) เป็นบัณฑิตที่
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงเปิดหลักสูตรภาษาจีนขึ้นโดยมีเปูาหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเรียนภาษาจีนของประชากรในท้องถิ่นที่มีมากขึ้นในทุกระดับชั้น ส่งเสริมผู้เรียนกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาจีนให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศตามลาดับก่อให้เกิดความยั่งยืนในตัว
บุคคลและในสังคมต่อไป
นอกเหนื อจากการมีความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ในด้านภาษาจีนแล้ ว นั้น บุคลากรที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และ
มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองดีจะทาให้บุคลากรนาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยี รู้จักสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตนเอง และยังสามารถปรับตัวในการทางานใน
องค์กรต่าง ๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมุ่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม การพัฒนาหลักสูตรนี้จึงก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในตัวบุคคลและในสังคมในต่อไป
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน ๑ รายวิชา ได้แก่
๓๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่มี
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นสามารถลงเรียนได้
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑
๓(๓-๐-๖)
Elementary Chinese I
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๒
๓(๓-๐-๖)
Elementary Chinese II
๓๐๑๑๙๓๑๕ ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Travel I
๖

๓๐๑๑๙๔๐๗ ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
๓(๓-๐-๖)
Chinese for International Trade
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Airline Business
หมายเหตุ หากนั กศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนของหลั กสู ตรนี้ นักศึกษา
สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ถ้าไม่ขัดกับเงื่อนไขของรายวิชาดังกล่าว
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
จัดตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับดูแลดาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เเละทักษะทางวิชาชีพที่ใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบัณฑิตสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิ ผล มีคุณธรรม เเละมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพของตน
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบุคคลที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้
กว้ า งขวางในทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาจี น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศ ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อ
เตรียมกาลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย สู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้
สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ที่มุ่ง
จัดการศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ดังนั้น
คณะศิ ล ปศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย นครพนม จึ งได้ จัดทาหลั กสู ตรวิ ช าภาษาจีน เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมขึ้น
๗

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓.๑ ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของจีน เพื่อนาความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพ การวิจัย และการศึกษาในระดับสูงต่อไป
๑.๓.๒ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาจีนกลาง
๑.๓.๓ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน และความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนบัณฑิต ๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน ๑ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ให้มคี ุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้อง จากหลักสูตรในระดับสากล
หลักสูตร
กับมาตรฐานของ สกอ. กาหนด
๒. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ๑.ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และ สม่าเสมอ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
๒. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใน
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ทางด้านการศึกษา และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

๑.ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๒. รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ า ก ส ถ า น
ประกอบการต่าง ๆ
๓. ผลการประเมินจากสกอ. สมศ.
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ ๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการ ๑. เกียรติบัตร วุฒิบัตร และ
สอน และการบริการวิชาการ
เรียนการสอน โดยส่งเสริมให้
รายงานการเข้าร่วม
ทางานบริการวิชาการแก่องค์กร ประชุมสัมมนาทั้งใน และ
ภายนอก
ต่างประเทศของบุคลากร
๒. สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
๒. ปริมาณงานการบริการวิชาการ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๖)

๘

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็น ไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้ว ยการศึ กษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
 นอกวันเวลา – ราชการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาจีนไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่น ๆ ระบุ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
 นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ ภ าษาจี น น้ อ ย หรื อ ไม่ มี ค วามรู้ ภ าษาจี น ทางอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรจะจัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นนอกเวลาราชการ รวมเป็นเวลา
๔๐ ชั่วโมง
 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเปู า หมายชี วิ ต เ ทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 จั ด ให้ มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ท าหน้ าที่ ส อดส่ อ งดู แ ล ตั ก เตื อ น ให้ ค าแนะน าแก่
นักศึกษา และให้เน้นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาเป็น
๙

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนักศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ชั้นปีที่ ๑
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๒
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๓
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๔
๔๐
๔๐
รวม
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
๔๐
๔๐
สาเร็จการศึกษา
๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑. ค่าธรรมเนียม
๒๘๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐
การศึกษา (เหมาจ่าย)
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
ตามรายการ
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓๒,๐๐๐
๖๔,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๑๒๘,๐๐๐
๑๒๘,๐๐๐
รวมรายรับ
๓๒๐,๐๐๐ ๙๐๔,๐๐๐ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๒,๐๘๘,๐๐๐ ๒,๐๘๘,๐๐๐

๑๐

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : พันบาท)
หมวดรายจ่าย

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

๒๕๖๑

๑. งบบุคลากร
๑.๑ หมวดเงินเดือน ๑,๖๓๘,๐๐๐ ๑,๗๑๙,๙๐๐
๒. งบดาเนินการ
๒.๑ หมวด
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน
๒.๒ หมวดค่าใช้สอย
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒.๓ หมวดค่าวัสดุ
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒.๔ หมวด
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
สาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน ๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓. ทุนการศึกษา
๔. งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
๓๔,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
๕. รายจ่ายระดับ
๑๒๙,๒๑๖
๓๘๗,๖๔๘
มหาวิทยาลัย
๖. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
๑,๘๓๑,๒๑๖ ๒,๒๐๑,๕๔๘
จานวนนักศึกษา
๔๐
๘๐
ค่าใช้จ่ายต่อ
๔๕,๗๘๐
๒๗,๕๑๙
หัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๙๐,๐๙๓

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑,๘๐๕,๘๙๕

๑,๘๙๖,๑๙๐

๑,๙๙๐,๙๙๙

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
-

๑๒๐,๐๐๐
-

๑๒๐,๐๐๐
-

๓๔,๐๐๐

๓๔,๐๐๐

๓๔,๐๐๐

๖๔๖,๐๘๐

๙๐๔,๕๑๒

๙๐๔,๕๑๒

๒,๕๗๕,๙๗๕
๑๒๐

๒,๙๕๔,๗๐๒
๑๖๐

๓,๐๔๙,๕๑๑
๑๖๐

๒๑,๔๖๖

๑๘,๔๖๗

๑๙,๐๕๙

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E – learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
๑๑

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
(๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ หน่วยกิต
(๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
(๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๖ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต
(๒.๑) กลุม่ วิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)
๑๘ หน่วยกิต
(๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
๕๔ หน่วยกิต
(๒.๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
๑๕ หน่วยกิต
(๒.๔) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๒.๔.๑ สหกิจศึกษา
๖ หน่วยกิต
หรือ
๒.๔.๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
๓ หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเฉพาะเลือก ๑ รายวิชา
๓ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Academic Purpose
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Academic English
๑๒

๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
English for Careers
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Vietnamese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Lao for Communication
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน
๓(๓-๐-๖)
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Human and Multicultural Society in The
Greater Mekong Subregion
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓(๓-๐-๖)
Morality, Ethics, and Leadership
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓(๓-๐-๖)
ในชีวิตประจาวัน
Science and Technology in Daily Life
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Mathematics and Logic
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Information, Media, and Information
Technology Literacy
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health, Sport, and Aesthetics
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต
(๒.๑) กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)
๑๘ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑
๓(๓-๐-๖)
Elementary Chinese I
๓๐๑๑๙๒๐๒ การฟัง - พูดภาษาจีน ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese Listening and Speaking I
๑๓

๓๐๑๑๙๒๐๓ การอ่านภาษาจีน
Chinese Reading
๓๐๑๑๙๒๐๔ การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
๓๐๑๑๙๒๐๕ สัทศาสตร์ภาษาจีน
Chinese Phonetics
๓๐๑๑๙๒๐๖ ไวยากรณ์จีน
Chinese Grammar
(๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๒
Elementary Chinese II
๓๐๑๑๙๓๐๒ ภาษาจีนระดับกลาง ๑
Intermediate Chinese I
๓๐๑๑๙๓๐๓ ภาษาจีนระดับกลาง ๒
Intermediate Chinese II
๓๐๑๑๙๓๐๔ ภาษาจีนระดับสูง
Advanced Chinese
๓๐๑๑๙๓๐๕ การฟัง – พูดภาษาจีน ๒
Chinese Listening and Speaking II
๓๐๑๑๙๓๐๖ การฟัง – พูดภาษาจีน ๓
Chinese Listening and Speaking III
๓๐๑๑๙๓๐๗ การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
Chinese Printing Media Reading
๓๐๑๑๙๓๐๘ อักษรจีน
Chinese Characters
๓๐๑๑๙๓๐๙ การแปลจีน – ไทย
Chinese – Thai Translation
๓๐๑๑๙๓๑๐ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑
Chinese Business I
๓๐๑๑๙๓๑๑ การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
Chinese Business Writing
๓๐๑๑๙๓๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
Computer Software in Chinese
๑๔

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๕๔ หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๑๙๓๑๓ วรรณกรรมจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Literature
๓๐๑๑๙๓๑๔ วัฒนธรรมจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Culture
๓๐๑๑๙๓๑๕ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Travel I
๓๐๑๑๙๓๑๖ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Travel II
๓๐๑๑๙๓๑๗ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Hotel I
๓๐๑๑๙๓๑๘ การวิจัยทางภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
Research Studies in Chinese
(๒.๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๔๐๑ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese Business II
๓๐๑๑๙๔๐๒ ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Basic Chinese History
๓๐๑๑๙๔๐๓ ปรัชญาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Philosophy
๓๐๑๑๙๔๐๔ ล่ามภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Interpretation
๓๐๑๑๙๔๐๕ ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Public Relations
๓๐๑๑๙๔๐๖ ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Secretarial Science
๓๐๑๑๙๔๐๗ ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
๓(๓-๐-๖)
Chinese for International Trade
๓๐๑๑๙๔๐๘ ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Job Application
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Airline Business
๓๐๑๑๙๔๑๐ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Hotel II
๑๕

๓๐๑๑๙๔๑๑ สัมมนาภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
Chinese Seminar
๓๐๑๑๙๔๑๒ การสอนภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Teaching Pedagogics
๓๐๑๑๙๔๑๓ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
๓(๓-๐-๖)
Second Language Learning Theories
๓๐๑๑๙๔๑๔ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training II
๓๐๑๑๙๔๑๕ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๓
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training III
๓๐๑๑๙๔๑๖ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๔
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training IV
๓๐๑๑๙๔๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๕
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training VI
หมายเหตุ HSK คือการสอบวัดระดับภาษาจีน (Chinese Proficiency Test)
(๒.๔) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๙๐๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๖๔๐-๐)
Co – operation Education
๓๐๑๑๙๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
๓(๐-๓๖๐-๐)
Professional Internship in Chinese
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือก
เรี ย นจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลั ย นครพนมรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา (Code) ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้
ตัวเลขหลักแรก หมายถึง หลักสูตร
๑ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓ หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
๔ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๕ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๖

๖ หมายถึง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๗ หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๘ หมายถึง หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น
ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขลาดับที่ ๒ ๓) หมายถึง ประเภทวิชา
ระดับอุดมศึกษา
๐๐ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
๐๓ หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๐๔ หมายถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๐๕ หมายถึง วิทยาลัยธาตุพนม
๐๖ หมายถึง วิทยาลัยนาหว้า
๐๗ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๘ หมายถึง วิทยาลัยการบินนานาชาติ
๐๙ หมายถึง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
๑๐ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
๑๑ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒ หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
๑๓ หมายถึง คณะครุศาสตร์
๑๔ หมายถึง สถาบันภาษา
ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขลาดับที่ ๔ ๕) หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา
ตั้งแต่ ๐๑ – ๙๙ ยกเว้น ๐๐ หมายถึง สาขาวิชาเรียนร่วมในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามดุลพินิจของ
คณะ/วิทยาลัย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
๐๒ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๐๓ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๐๔ หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๕ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๐๖ หมายถึง กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๐๗ หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
๐๘ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๐๙ หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
๑๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน
๑๑ หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๔ หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๗ หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๘ หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษาและมานุษยวิทยา
๑๙ หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน
ตัวเลข ๑ ตัวต่อมา (ตัวเลขลาดับ ๖) หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
๑ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
๓ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
๔ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
๗ หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงานปัญหาพิเศษ/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๙ หมายถึง ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
เลขรหัสหลักที่ ๗ – ๘ หมายถึง ลาดับรายวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้
X(A-B-C) เช่น ๓(๓-๐-๖)
X หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
A หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
B หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
C หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

๑๘

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ หลักสูตร ๔ ปี
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐๐xxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา**
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑
๓๐๑๑๙๒๐๕ สัทศาสตร์ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๓๐๘ อักษรจีน
รวม

เฉพาะ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๑๙-๔-๔๐)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓๐๑๑๙๒๐๖ ไวยากรณ์จีน
๓๐๑๑๙๒๐๓ การอ่านภาษาจีน
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๒
รวม

๑๙

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๑๘-๖-๓๙)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓๐๑๑๙๒๐๒ การฟัง – พูดภาษาจีน ๑
๓๐๑๑๙๓๐๒ ภาษาจีนระดับกลาง ๑
๓๐๑๑๙๓๑๕ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๖-๔-๓๔)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๓๐๓ ภาษาจีนระดับกลาง ๒
๓๐๑๑๙๓๐๕ การฟัง – พูดภาษาจีน ๒
๓๐๑๑๙๓๑๐ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑
๓๐๑๑๙๓๑๔ วัฒนธรรมจีน
๓๐๑๑๙๓๑๖ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒
๓๐๑๑๙๓๑๗ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑
๓๐๑๑๙๔xx ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๓ หรือ
ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๔
รวม

๒๐

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๒๑-๐-๔๒)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๒๐๔ การเขียนภาษาจีน
๓๐๑๑๙๓๐๔ ภาษาจีนระดับสูง
๓๐๑๑๙๓๐๖ การฟัง – พูดภาษาจีน ๓
๓๐๑๑๙๓๐๗ การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๓๐๙ การแปลจีน – ไทย
๓๐๑๑๙๔xx วิชาเฉพาะเลือก ๒
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(x-x-x)
๑๘(x-x-x)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๓๑๑ การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
๓๐๑๑๙๓๑๓ วรรณกรรมจีน
๓๐๑๑๙๓๑๘ การวิจัยทางภาษาจีน
๓๐๑๑๙๔xx วิชาเฉพาะเลือก ๓
๓๐๑๑๙๔xx วิชาเฉพาะเลือก ๔
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี ๑
รวม

๒๑

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๑๘(x-x-x)

แผนสาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๓๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๔xx ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๔ หรือ
ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๕
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี ๒
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(x-x-x)
๙(x-x-x)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา
สหกิจศึกษา

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๙๐๑ สหกิจศึกษา
รวม

๒๒

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๖(๐-๖๔๐-๐)
๖(๐-๖๔๐-๐)

แผนสาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๓๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๔xx ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๔ หรือ
ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๕
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี ๒
๓๐๑๑๙๔xx วิชาเฉพาะเลือก
(สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๑๒(x-x-x)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสและชื่อวิชา
๓๐๑๑๙๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๐-๓๖๐-๐)
๓(๐-๓๖๐-๐)

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

๒๓

มคอ.๒
๓.๒ ชื่อ - สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

ชื่อ - สกุล
นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
๑ – ๓๖๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
นางสาวปรียากร บุญธรรม
๑ – ๔๖๐๖ – ๐๐๐๕x – xxx
นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง
๑ – ๔๘๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
๑ – ๔๑๙๙ – ๐๐๐๑x – xxx

นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
๑ – ๔๘๐๕ – ๐๐๑๐x – xxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(สาขาวิชาเอก)

อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อาจารย์ - M.A Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
อาจารย์ - Ph.D. Linguistics and Applied
Linguistics (Chinese)
- M.A. Linguistics and Applied
Linguistics (Chinese)
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese Speakers
of Other Languages
- อ.บ. (เอเชียศึกษา)

๒๔

สถาบันการศึกษา :
ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
Southwest University : 2013
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๓
Southwest University : 2011

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานสอนที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว
มีในหลักสูตรนี้
๔๕๐
๕๔๐

๑๖๕

๕๔๐

Chongqing University : 2014

๔๕๐

๕๔๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๕
Minzu University of China : 2016

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๒

Yunnan Normal University : 2010
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๙
Tianjin Normal University : 2012
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๓

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

ชื่อ - สกุล
นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
๑ – ๓๖๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
นางสาวปรียากร บุญธรรม
๑ – ๔๖๐๖ – ๐๐๐๕x – xxx
นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง
๑ – ๔๘๙๙ – ๐๐๑๐x – xxx
นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์

๑ – ๔๑๙๙ – ๐๐๐๑x – xxx

๕

นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
๑ – ๔๘๐๕ – ๐๐๑๐x – xxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(สาขาวิชาเอก)

อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อาจารย์ - M.A Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese
to Speakers of Other Languages
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
อาจารย์ - Ph.D. Linguistics and Applied
Linguistics (Chinese)
- M.A. Linguistics and Applied
Linguistics (Chinese)
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
อาจารย์ - M.A. Teaching Chinese Speakers
of Other Languages
- อ.บ. (เอเชียศึกษา)

๒๕

สถาบันการศึกษา :
ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
Southwest University : 2013
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๓
Southwest University : 2011

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานสอนที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว
มีในหลักสูตรนี
๔๕๐
๕๔๐

๑๖๕

๕๔๐

๔๕๐

๕๔๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๒
Chongqing University : 2014
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๕
Minzu University of China : 2016
Yunnan Normal University : 2010
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๙

Tianjin Normal University : 2012
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๓

ลาดับ
*๖

ชื่อ - สกุล
ZHOU Yuping

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(สาขาวิชาเอก)

Assoc. - Doctor of Literature
Professor - M.A. Linguistics and Applied
Dr.
Linguistics
- B.A. Linguistics and Applied
Linguistics

สถาบันการศึกษา : ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
Hunan University : 2013
Guangxi Normal University: 2005

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานสอนที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว
มีในหลักสูตรนี
๙๐

Hunan Normal University : 2000

หมายเหตุ * อาจารย์เจ้าของภาษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับ Yunnan Minzu University

๒๖

มคอ.๒
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สหกิจศึกษา ประสบการณ์ทางานในบริษัท หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาจีน เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๖ สัปดาห์ (๖๔๐ ชั่วโมง) และจะต้องได้รับรองจากสถาน
ประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านภาษาจีนใน
หน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการ ที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และ
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ
๔.๒ ช่วงเวลา
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ (๖๔๐ ชั่วโมง)
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาเขียนงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเป็นภาษาจีน โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ของวิช าเฉพาะ มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒ นาความสามารถทางภาษาจีน ซึ่งนักศึกษา
สามารถเลือกเนื้อหาทั้งทางด้านภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวรรณคดีจีน เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง และนักศึกษาต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอีกด้วย
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาเขียนงานวิจัยเป็นภาษาจีน จานวนไม่ต่ากว่า ๓,๕๐๐ ตัวอักษรจีน
๕.๓ ช่วงเวลา
ในภาคการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒)
๕.๔ จานวนหน่วยกิต:
๕.๔.๑ สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต (ระยะเวลารวม ๑๖ สัปดาห์ หรือ ๖๔๐ ชั่วโมง)
๕.๔.๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓ หน่วยกิต (ระยะเวลารวม ๓๖๐ ชั่วโมง) และนักศึกษาต้อง
เลือกรายวิชาเฉพาะเลือก จานวน ๑ รายวิชา (๓ หน่วยกิต)
๕.๕ การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมง การให้คาปรึกษา จัดทาคู่มืองานวิจัย อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทางานวิจั ย รายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการ
นาเสนอตามระยะเวลา การนาเสนองานวิจัยซึ่งในการจัดสอบการนาเสนอ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่
น้อยกว่า ๓ คน

๒๗

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความนอบน้อมถ่อมตน
และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับ ผิด ชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม ตลอดจนมีความรู้ ความ
เข้ า ใจ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น สั ง คมใน อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม
แม่น้าโขง

๒. มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ อยู่ เ กณฑ์ ดี สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนุ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง มี ค วามขยั น สู้ ง าน และ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
๓. มีความรู้ทันสมัยใฝุรู้ และสามารถพัฒนาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม ให้มี
การใช้ความรู้ทางภาษาจีน เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสาร
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

๔. เลือก และคิดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบที่
เหมาะสม ตลอดจนมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาจีน ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
๕. มีความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการใน
การทางานเป็นหมู่ คณะ มีการใช้ภาษาจีนในการอยู่
ร่วมกัน ของสังคมอนุภาคภูมิลุ่มแม่น้าโขง

๖. ความโดดเด่นในการใช้ภาษาจีน
๗. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังคม และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษา มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิบุคคล คานึงถึงความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดี ของประชาชน นอกจากนี้ อาจมีการจัด
ค่ายอาสา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ไ ด้
ศึกษามา และมีความรู้ความเข้าใจในสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ในหลายกระบวนวิชา และในกลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไป
๒. รายวิชาบังคับของหลักสูตร ต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการและกรณีศึกษา ให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์
องค์ความรู้กับปัญหาจริง มีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังคมในกลุ่มวิชาศึ กษาทั่ วไปเกี่ยวข้ องกับ ความเป็ นอยู่
ของชนชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
๓. รายวิชาเลือกที่เปิดสอน ต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบั ง คั บ และปรั บ ตามวิ วั ฒนาการของศาสตร์ ใ นยุ ค
ปัจจุบัน มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย ให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อศึกษาภาค
ธุรกิจที่สอดคล้องกับภาษาจีน ในภาคธุรกิจในอนุภาคลุ่ม
แม่น้าโขง
๔. ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึก
ปฏิ บั ติ ฝึ ก แก้ ปั ญ หา แทนการท่ อ งจ า การใช้ ภ าษา
ทางการสื่ อ สาร ซึ่ ง มี ห ลั ก สู ต รในกลุ่ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เกี่ยวกับภาษา ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
๕. โจทย์ปัญหา และกิจกรรมร่วมกัน ควรจัด เป็นการ
ทางานแบบงานกลุ่ม แทนการทางานแบบงานเดี่ยว เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา ได้ ฝึ ก ฝนการท างานเป็ น หมู่ ค ณะ
เปรียบเทียบการอยู่ร่วมกัน ของสังคมต่าง ๆ วัฒนธรรม
และประเพณีที่มี
๖. ความรู้ภาษาจีนในประชาคมอาเซียน
๗. อาจมีการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ความรู้ ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง รวม
ไปถึงการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจภายนอก
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์
(๒) มีความรับผิดชอบ
(๓) มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
(๔) มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
(๕) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
(๒) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยนาสิ่งที่
เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
(๓) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเอง โดยไม่แอบอ้าง หรือลอกเลียนผลงานบุคคลอื่น
(๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
(๔) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนในความเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น
(๕) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้าเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้และเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร
(๒) มีความรู้และเข้าใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) มีความรู้และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๔) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงาน
กลุ่ ม การลงมือ ปฏิบั ติจ ริ งในสถานศึก ษา โดยเน้ นหลั ก การทางทฤษฎี และประยุ กต์ ทางปฏิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ใ ห้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจน
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เนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน หรือโครงการโดยกาหนดกรณีศึกษา
๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การวิเคราะห์สังเคราะห์ และนามาสู่การอภิปรายกลุ่ม
(๒) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน ชิ้นงาน
(๒) ประเมินผลงานจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ที่นามาเสนอในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผล
(๓) ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การนาเสนอ การสรุปผล
งานที่มีการบูรณาการความรู้มาแก้ไขปัญหา
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
(๒) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
(๓) มีภาวะผู้นาที่มีคุณธรรม และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(๑) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมทางาน
(๒) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้นา ผู้ตามที่ดี
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(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี
(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กร และบุคคลทั่วไป
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(๒) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นา ผู้ตามจากสถานการณ์ การเรียนการ
สอนที่กาหนดให้ทา
(๓) ประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
(๓) สามารถเลือกใช้สื่อการนาเสนอต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(๔) มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ
(๒) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น
(๓) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ ไปข้อมูลตัวเลข และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(๒) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
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(๓) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทารายงาน และกิจกรรมในห้องเรียน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษา
ทั่วไป (General Education Program Mapping)
๓.๑ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๑.๑ คุณธรรมและจริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์
(๒) มีความรับผิดชอบ
(๓) มีระเบียบวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดี
(๔) มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
(๕) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๒ ความรู้
(๑) มีความรู้และเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร
(๒) มีความรู้และเข้าใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) มีความรู้และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๔) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๓.๑.๓ ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้
๓.๑.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
(๒) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
(๓) มีภาวะผู้นาที่มีคุณธรรม และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้
๓.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
(๓) สามารถเลือกใช้สื่อการนาเสนอต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(๔) มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียนได้

๓๒

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑
๑.กลุ่มวิชาภาษา
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิง






วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ






การสื่อสาร
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิง






วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อ






อาชีพ
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพือ่






การสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการ






สื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการ






สื่อสาร



๒. ความรู้

ความรับผิดชอบรอง
๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓























































































































































































๓๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคม
ต่างวัฒนธรรมในอนุภมู ิภาค






ลุ่มน้าโขง
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม






จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ






เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และ






ตรรกวิทยา

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓









































































































๔. กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา
และสุนทรียภาพ













































































๓๔

มคอ.๒
๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในตารางมีความหมายดังนี้ (ด้านวิชาชีพ)
๔.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งลาดับ
ความขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ
(๔) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๕) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ด้านภาษาจีน
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
๔.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
- เน้นเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
๔.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมิ น ผลจากการตรงเวลาของนั ก ศึก ษาในการเข้า ชั้ นเรี ย น การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเมินการทาทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ ด้านความรู้
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับจีนได้
(๓) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน
(๔) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และการประยุกต์ในการใช้ภาษาจีนเป็นปัจจุบัน
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน
๔.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ในภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

๓๕

๔.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทาได้ โดยการออกข้อสอบที่
ให้ นั กศึกษาแก้ปั ญหา อธิบ ายแนวคิดของการแก้ปัญหานี้ส ามารถทาได้โ ดยการออกข้อสอบที่ให้ นักศึกษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบทีถ่ ูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
๔.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) คิด วิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาจีนอย่างมีเหตุผล
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการใช้ภาษาจีน
ระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม
๔.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ในภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๔.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบ ที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหานี้ สามารถทาได้ โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบ ที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกต้อง มาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
๔.๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาจีนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก แก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา ปฏิบัติงานในสังคมอย่างเหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(๕) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๓๖

๔.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวั งในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(๔) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกลับบุคคลทั่วไป
(๕) มีภาวะผู้นา
๔.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้
๔.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านภาษาจีนได้
อย่างสร้างสรรค์
(๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๓) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยการใช้สารสนเทศต่อปัญหาเกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(๔) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
(๕) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๔.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(๑) อาจารย์สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนแบบสนทนา
(๒) สอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และนาเสนอ
แนวคิดในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน โดยมีการแสดงความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
(๓) นักศึกษานาเสนอการแก้ปัญหา โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
(๔) นักศึกษานาเสนอรายงานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ

๓๗

๔.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง และประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
๔.๖ ด้านด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
๔.๖.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆด้านภาษา การสื่อสาร และ
วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รง เช่ น การสั มภาษณ์ หรื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์
(๒) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษาจากการสังเกต สอบถามและตรวจการทางานจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
(๓) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงานการทางานของ
นักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
๔.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การสวัสดิการสังคมนั้น ๆ ได้จัดขึ้น และ
อาจารย์จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์
๔.๖.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินผลจากการ สังเกต สอบถาม และตรวจการทางานจากสถานประกอบการต่าง ๆ
(๒) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงานการทางานของ
นักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
(๓) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษา
๕. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ
(Curriculum Mapping)
๕.๑ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๕.๑.๑ คุณธรรมและจริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งลาดับ
ความขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ
(๔) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

๓๘

(๕) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ด้านภาษาจีน
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
๕.๑.๒ ความรู้
(๑) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับจีนได้
(๓) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน
(๔) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และการประยุกต์ในการใช้ภาษาจีนเป็นปัจจุบัน
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน
๕.๑.๓ ทักษะทางปัญญา
(๑) คิด วิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาจีนอย่างมีเหตุผล
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการใช้ภาษาจีน
ระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม
๕.๑.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาจี น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก แก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา ปฏิบัติงานในสังคมอย่างเหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(๕) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตั ว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านภาษาจีนได้
อย่างสร้างสรรค์
(๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๓) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยการใช้สารสนเทศต่อปัญหาเกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
๓๙

(๔) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
(๕) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๑.๖ ด้านด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(๑) จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆด้านภาษา การสื่อสาร และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์
(๒) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษาจากการสังเกต สอบถามและตรวจการทางานจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
(๓) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงานการทางานของ
นักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน

๔๐

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชาเฉพาะ
วิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับ
ต้น ๑
๓๐๑๑๙๒๐๒ การฟัง – พูด
ภาษาจีน ๑
๓๐๑๑๙๒๐๓ การอ่าน
ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๒๐๔ การเขียน
ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๒๐๕ สัทศาสตร์
ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๒๐๖ ไวยากรณ์จีน
วิชาเฉพาะบังคับ
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับ
ต้น ๒
๓๐๑๑๙๓๐๒ ภาษาจีน
ระดับกลาง ๑

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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๔๒
๔๑

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕





ความรับผิดชอบรอง

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้
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๓

๖. ทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๑

๒









๓

รายวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ (ต่อ)
๓๐๑๑๙๓๐๓ ภาษาจีน
ระดับกลาง ๒
๓๐๑๑๙๓๐๔ ภาษาจีน
ระดับสูง
๓๐๑๑๙๓๐๕ การฟัง - พูด
ภาษาจีน ๒
๓๐๑๑๙๓๐๖ การฟัง - พูด
ภาษาจีน ๓
๓๐๑๑๙๓๐๗ การอ่านสิ่งพิมพ์
ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๓๐๘ อักษรจีน
๓๐๑๑๙๓๐๙ การแปลจีน ไทย
๓๐๑๑๙๓๑๐ ภาษาจีนในเชิง
ธุรกิจ ๑
๓๐๑๑๙๓๑๑ การเขียน
ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
๓๐๑๑๙๓๑๒ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้
๗

๖

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๖. ทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๒

















































































































































































































































































































































































































๔๒
๑
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รายวิชาเฉพาะ

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

วิชาเฉพาะบังคับ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔
๓๐๑๑๙๓๑๓ วรรณกรรมจีน
 
 
 

๓๐๑๑๙๓๑๔ วัฒนธรรมจีน
 
 
   
๓๐๑๑๙๓๑๕ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 
  
 

๑
๓๐๑๑๙๓๑๖ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 
 
 

๒
๓๐๑๑๙๓๑๗ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑  
 
 

๓๐๑๑๙๓๑๘ การวิจัยทางภาษาจีน
 
 
 

วิชาเฉพาะเลือก
๓๐๑๑๙๔๐๑ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๒
 
 
  

๓๐๑๑๙๔๐๒ ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น
๓๐๑๑๙๔๐๓ ปรัชญาจีน
๐๑๑๙๔๐๔ ล่ามภาษาจีน
๓๐๑๑๙๔๐๕ ภาษาจีนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
๓๐๑๑๙๔๐๖ ภาษาจีนเพื่องาน
เลขานุการ

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

๕

๑

๒

๓

๑ ๒ ๓





































๖. ทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๕

 













 









 







 









 





 





 









 





 







 









 





 









 











 











 













๑ ๒ ๓

























 









 





























 









 





























 









 



























 













































 























๔๓
๑





รายวิชาเฉพาะ

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

วิชาเฉพาะเลือก (ต่อ)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔
๓๐๑๑๙๔๐๗ ภาษาจีนเพื่อการค้า
 
 
  

ระหว่างประเทศ
๓๐๑๑๙๔๐๘ ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน    

  
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน  
 
  

๓๐๑๑๙๔๑๐ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๒  
 
 

๓๐๑๑๙๔๑๑ สัมมนาภาษาจีน
 
 
 

๓๐๑๑๙๔๑๒ การสอนภาษาจีน



   
๓๐๑๑๙๔๑๓ ทฤษฎีการเรียนรูภ้ าษาที่



   
สอง
๓๐๑๑๙๔๑๔ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัด



   
ระดับ ๒
๓๐๑๑๙๔๑๕ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัด



   
ระดับ ๓
๓๐๑๑๙๔๑๖ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัด



   
ระดับ ๔
๓๐๑๑๙๔๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัด



   
ระดับ ๕

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

๕

๑

๒

๓

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๕











 













 













 

























๔๔
๑
































 









 





 













 















 















 













 











 









 



๖. ทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๑ ๒ ๓







 



 

















































รายวิชาเฉพาะ
วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๓๐๑๑๙๙๐๒ ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาษาจีน
๓๐๑๑๙๙๐๑ สหกิจศึกษา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๗

๑ ๒ ๓ ๔

๔๕
๑

๕

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
๑ ๒ ๓

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔

๕

๖. ทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๑ ๒ ๓


 



 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
(๑) มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๒) มีคณะกรรมการทวนสอบ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ภายนอกกลุ่มวิชา
จานวน ๒ คน และอาจารย์ภายในกลุ่มวิชา จานวน ๑ คน
(๓) คณะกรรมการทวนสอบดาเนินการตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบ
ข้อสอบของนักศึกษา รายงาน หรืองานที่มอบหมายทั้งภาคทฤษฎี รวมถึงการประเมินผลมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาในรายที่เลือกหรือกาหนดให้มีการทวนสอบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ
หลักฐาน
(๔) คณะกรรมการทวนสอบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผล
การเรียนรู้ทุกด้านรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
(๑) ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การให้คะแนน
ข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้มอบหมาย
(๒) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคณะกรรมการประจาคณะ
(๓) นาผลการพิจ ารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแจ้งต่ออาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๕ อยู่ในภาคผนวก (เอกสารหมายเลข ๖)
๓.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพภาษาจีน โดยได้คะแนนไม่น้อย
กว่า ๒.๐๐
๔๖

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ หรือ การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ ง มีคุณวุฒิ ที่ส าเร็จ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาเปิดสอน และมีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
เชิญวิทยากรจากองค์กรทั้งภายนอกและภายใน มาจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน
การวัดผลและการประเมินผล การทาวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผล อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหาร และผู้เรียน
๒.๑.๒ จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจาปีโดยเน้นที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาจีนตามรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification)
๒.๑.๓ จัดอบรมประจาปีที่เกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ ทั้งในห้องเรียน และบริบทที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
๒.๑.๕ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๒.๒.๑ จัดให้อาจารย์เข้ารับฟื้นฟูทักษะภาษาจีนรวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
๒.๒.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์พี่เลี้ยงของสถาบันต่าง
๒.๒.๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาษาจีน
๒.๒.๔ ศึกษาดูงานอบรมทั้งใน และต่างประเทศ
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีนรวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
๒.๒.๖ ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสภายในหรือภายนอกมหาลัย และตีพิมพ์ผลงาน
๒.๒.๗ เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ กาหนดระบบการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
๒.๓.๒ จัดอบรมประจาปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทางานในคณะ
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทางานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน
๔๗

๒.๓.๔ กาหนดให้บุคลากรฝุายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตาแหน่งอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๓.๕ จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑.๑ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศข้อปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล และแนวทางการควบคุมคุณภาพ
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดีหัวหน้ากลุ่มวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๓ มอบหมายให้กลุ่มวิชาการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเสนอชื่อ
อาจารย์เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชา
๑.๔ กลุ่มวิชาการติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามรายละเอียด หลักสูตรและรายวิชา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร และประเมินผลการสอนของ
อาจารย์
๑.๖ มีการตรวจสอบโดยใช้ระบบ IQA ตามกระบวนการประเมินระดับหลักสูตร
๑.๗ ประมวลผลการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อนาผลการดาเนินวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๒. บัณฑิต
๒.๑ มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วทุกปี
๓. นักศึกษา
๓.๑ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
๓.๒ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน
๓.๓ การรับนักศึกษา
๓.๓.๑ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นครพนมการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา
๓.๓.๒ การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญตรี
๓.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔๘
๑

๓.๔ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๓.๔.๑ มีการติดตาม และรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
๓.๔.๒ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา
๓.๔.๓ มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหาร และพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาการสมัครสอบคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลั ย เช่น วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน/วิจัย ผลงานวิชาการ เป็นต้น
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชา/คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การกาหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดย
การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์จากการศึกษา ฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องโดยให้
บุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนในการพัฒนาตนเอง หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาความรู้เฉพาะ
ตามศาสตร์นั้น ๆ พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานส่งเสริมให้
อาจารย์มีการทาวิจัยทั้งในประเทศ และนานาชาติ
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๒.๑ มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๒.๒ มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๔.๓.๑ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
๔.๓.๒ มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๑ การพิจารณากาหนดผู้สอน
พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๕.๒.๒ การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทา มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
๕.๒.๓ การสนับสนุน และการให้คาแนะนานักศึกษา
๔๙
๑

(๑) สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
(๒) สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ละ ๑ คน
(๓) จัดตารางพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาใน/นอกตารางเรียนของทุกภาคการศึกษา
(๔) มีอาจารย์ให้คาปรึกษาด้านการเรียนและทักษะการใช้ชีวิต
(๕) มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๕.๒.๔ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึก ษาแห่ งชาติ เช่น การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ มคอ.๖) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ สาหรับนักศึกษา มีหนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทางด้านภาษาจีน รวมถึงห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และมี
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นอย่างสะดวก มีระบบการเข้าถึงข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุด
ห้องสมุด
ประเภท/รายการ
สานักวิทยบริการ
คณะ (ถ้ามี)
หนังสือภาษาไทย
๑๕๐
หนังสือภาษาจีน
๒๐๐
วารสารภาษาไทย
๑๐๐
วารสารภาษาจีน
๕๐
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อ
การศึกษา ให้แจ้งรายละเอียด ชือ่ ฐานข้อมูลที่มี
เครือข่าย Internet ฐานข้อมูล CNKI
(ข้อมูล ณ วันที่ ๐๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๐

๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๖.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
๖.๓.๒ ให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อและตาราใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร
๖.๓.๓ ติดตามความต้องการ และการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
๖.๓.๔ ติดตามและกากับการซื้อตารา และสื่อต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณประจาปี ประเมินผล
การดาเนินงาน
๖.๓.๕ จัดระบบการใช้สื่อ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการภาษา และห้องสืบค้นตนเอง
๖.๓.๖ จัดระบบบริการการยืมหนังสือและสื่อ สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
๖.๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการประเมินร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝุายอย่างเป็นระบบ
๖.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐาน
๖.๔.๓ จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งตาราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย แล้วนาผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน ×
×
×
×
×
ร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ ×
×
×
×
×
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
×
×
×
×
×
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล ×
×
×
×
×
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ ×
×
×
×
×

๕๑

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ ×
×
×
×
×
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
×
×
×
×
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
×
×
×
×
×
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
×
×
×
×
×
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ ×
×
×
×
×
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
×
×
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
×
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
ตัวบ่งชี้บงั คับ
๑–๕ ๑–๕ ๑–๕ ๑–๕ ๑–๕

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ สาขาวิช าภาษาจี น จัดให้ มีการประเมินรายวิช า ประเมิน การสอน และประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
๑.๑.๒ สาขาวิชาภาษาจีนจัดให้มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ให้
ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนอาจารย์ประจา ภายในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา

๕๒

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาในระบบบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
๑.๒.๒ ประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกคนโดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์
๑.๒.๓ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ แจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์
และหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อให้อาจารย์นาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์ และ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณทิต
๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และนาผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการวางแผนประเมินหลักสูตร
๒.๑.๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
๒.๑.๓ ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๒ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกร่วมวิเคราะห์ และประเมินลักสูตรในภาพรวม
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๓ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ และประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยส ารวจข้อ มู ล จากนายจ้ าง หรื อ ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาโดย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากทั้ง ๓ กลุ่ม นามาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ตามระบบ IQA
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรโดยวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อเสนอแนะ
๔.๓ นาเสนอผลหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และได้ข้อเสนอแนะ
๕๓

ภาคผนวก

๕๔

เอกสารหมายเลข ๑
คาอธิบายรายวิชา

๕๕

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Academic Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การใช้ภาษาไทยเชิงวิชาการ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
Use of Thai language for academic purposes, practice in listening,
speaking, reading and writing skills, Thai writing skills for academic purposes.
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานในการสนทนาตามสถานการณ์
และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and English language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, basic English
language usage for conversations in different situations and social occasions.
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Academic English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน
Development of knowledge and English language usage skills for
academic communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills
which will create a bridge to the learner’s field of study.
๕๖

๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
English for Occupation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ในการทางาน การสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงาน
Development of knowledge and English language usage skills for careers,
practice in listening, speaking, reading, and writing skills at work, job interviews,
completing job application forms, and writing job application letters.
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Vietnamese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง
การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น วิ ธี ก ารเขี ย นตั ว อั ก ษรเวี ย ดนาม ระบบสั ท อั ก ษรภาษาเวี ย ดนาม
การใช้ภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Vietnamese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
Vietnamese characters, the Vietnamese phonetic alphabet system, using basic
Vietnamese language for conversations in various situations and social occasions.
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ระบบสัทอักษรภาษาจีน การใช้ภาษาจี นใน
ระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Chinese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
๕๗

Chinese characters, the Chinese phonetic alphabet system, using basic Chinese
language for conversations in various situations and social occasions.
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Lao for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรลาว ระบบสัทอักษรภาษาลาว การใช้ภาษาลาวใน
ระดับ พื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Lao language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing Lao
characters, the Lao phonetic alphabet system, using basic Lao language for
conversations in various situations and social occasions.
๑.๒ กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓(๓-๐-๖)
Human and Multicultural Society in The Greater Mekong Subregion
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
วิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม รวมถึง สังคมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่ น้ าโขง ทางด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ
ประชากร ความสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบและประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
The evolution of living together in a multicultural society and the
society of the Greater Mekong subregion in terms of its physical, economic, social, and
cultural aspects that are related to the lives of its people, the relationships of the
international organizations in the Greater Mekong subregion, factors influencing
changes, impacts and important issues affecting the development of the Greater
Mekong Subregion.

๕๘

๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓(๓-๐-๖)
Morality, Ethics, and Leadership
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้ นา ทฤษฎีและพฤติกรรมเชิง
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม คุณสมบัติของผู้นาที่ดี คุณลักษณะของผู้นาที่พึงประสงค์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้นา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้นา
General knowledge of morality, ethics, and leadership, theories and
moral behavior, ethics, ethical leadership, attributes of good leaders, desirable
characteristics of leaders, the development of morality and ethics for leaders, the
promotion of morality and ethics for leaders.
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓(๓-๐-๖)
Science and Technology in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการ ดารงชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้ า และผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
General knowledge in science and technology, scientific skills and
processes, solving problems with the scientific method, science and technology in
relation to living, biotechnology, nanotechnology, forensic science, scientific and
technological advances and their effects.
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Mathematics and Logic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมายและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ จานวนและตัวเลข การใช้เหตุผล ความมี
เหตุมีผล การจัดลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติพื้นฐานในการดารงชีวิต
๕๙

Definitions and the development of mathematics, numbers and
numerals, reasoning, rationality, permutation, combination, probability, and basic
statistics for daily life.
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Information, Media, and Information Technology Literacy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความสาคัญ และบทบาทของสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือช่วย
ค้นสารสนเทศ การประเมินแหล่งสารสนเทศ และสารสนเทศที่ได้รับ การจัดทาโครงเรื่องและการเขียน
เพื่อนาเสนองานทางวิชาการ การอ้างอิง การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
Importance and role of information, media, and information technology,
information access and information sources for retrieval, use of information technology
and information searching tools, evaluation of information sources and information
gained, making outlines and writing for academic presentations, citing, information,
media, and information technology literacy, use of information ethically and legally.
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health, Sport, and Aesthetics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ร่างกายของมนุษย์ การทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงวัย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย โดยเน้นกลุ่ มวัยรุ่น สุขภาพอนามัย
เพศศึกษา พฤติกรรมการบริ โภค การออกกาลั งกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ การรับรู้ และประสบการณ์
เกี่ย วกับ สุน ทรี ยภาพทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ คุณค่า และการประยุกต์ใช้
สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
The human body, functions of the organ systems, the development of
humans in different age groups, maintaining good physical and mental health at
different ages, especially among teenagers, health, sex education, consumption
behavior, exercises for improving health, perception and experience of aesthetics in
๖๐

nature, art and culture, the analysis of the aesthetic value and the application of
aesthetics for improving the quality of life.
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)
๖ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑
๓(๓-๐-๖)
Elementary Chinese I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักและวิธีการสะกดเสียงอ่านภาษาจีน ด้วยระบบพินอิน การอ่านออกเสียงภาษาจีน
ที่ถูกวิธีและได้มาตรฐาน การเขียนตัวอักษรจีนตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง รูปประโยคพื้นฐานภาษาจีน
รวมถึงทักษะการอ่าน การฟัง และการพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เน้นการท่องจาเนื้อหาแต่ละบท การอ่าน
และเขียนสลับกันระหว่างตัวอักษรจีนกับระบบเสียงอ่านพินอิน
Principles and methods of reading the sounds of Chinese using the
Pinyin spelling system. Correct reading aloud to be recognized as standard Chinese.
Writing Chinese characters following Chinese orthography. Basic Chinese sentences
including Chinese reading, listening and speaking skills with an emphasis on memorizing
the contents in each chapter. Alternating reading and writing between Chinese
characters and the phonetic system of Pinyin.
๓๐๑๑๙๒๐๒ การฟัง – พูดภาษาจีน ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese Listening and Speaking I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความแตกต่างของเสียง อีกทั้งออกเสียงอักษรถูกต้องตามระบบสัทอักษรจีน (Pinyin)
การสนทนาเบื้องต้น เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
The differents of Chinese sounds, including correct pronunciation of the
Chinese vowel and consonant sounds in accordance with the Chinese phonetic system
(Pinyin). Basic Chinese conversations used in daily life.

๖๑

๓๐๑๑๙๒๐๓ การอ่านภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Reading
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการจับใจความสาคัญจากความเรียงหรือนิทาน
สั้น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรม และสังคมจีน การจดจา และประยุกต์ใช้
คาศัพท์หรือโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ
Reading comprehension and finding main ideas from essays or short
stories of which the contents are related to basic knowledge of Chinese arts, culture,
and society. Word recognition and application of word usages or various sentence
patterns.
๓๐๑๑๙๒๐๔ การเขียนภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Writing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
เทคนิควิธีการ และทักษะการเขียนถ่ายทอดความหมายด้วยประโยคภาษาจีนพื้นฐาน
การเขี ย นขยายความ และย่ อความ การเขียนความเรีย งสั้ น ๆ เชิ งอธิบาย ได้แ ก่ การเขี ยนบั นทึ ก
ประจาวัน บันทึกข้อความย่อ จดหมายส่วนตัว การเลือกใช้คาศัพท์ และรูปแบบที่เหมาะสมในการเขียน
Techniques and writing skills using basic Chinese sentence patterns to
convey meanings. Extensive writings and summaries. Writing short essays e.g. journal
writing, short notes, personal letters, using suitable word choices and forms of writing.
๓๐๑๑๙๒๐๕ สัทศาสตร์ภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Phonetics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง ศึกษาตาแหน่งของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ฝึกการออก
เสียงที่ถูกต้องในระดับหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และหน่วยเสียงพิเศษอื่น ๆ และแก้ไขการ
ออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น
Mandarin phonetics and speech organs used in pronunciation. Practice in
correct pronunciation of consonant, vowel, and tone sounds. Other special Chinese
sounds. Correction of pronunciation mistakes.
๖๒

๓๐๑๑๙๒๐๖ ไวยากรณ์จีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Grammar
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางไวยากรณ์ จี น ชนิ ด และโครงสร้ า งของค า วลี แ ละประโยค
ภาษาจีน ส่วนประกอบของประโยค การวิเคราะห์ส่วนประกอบ และโครงสร้างของประโยค การศึกษา
วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาจีนที่นักศึกษาไทยมักใช้ผิด
Fundamentals of Chinese grammar. Types and structures of words,
phrases, and sentences of Chinese. Analysis of sentence components and sentence
structures. Study of Chinese grammatical problems for Thai students.
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
๕๔ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๒
๓(๓-๐-๖)
Elementary Chinese II
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับต้น ๑
Course Condition : Elementary Chinese I
รูปประโยคภาษาจีน เนื้อเรื่องที่มีความยาวขึ้น การขยาย ลด แปลงรูปประโยคต่ าง ๆ
การอ่าน และการเขียนสลับกันระหว่างตัวอักษรจีนกับตัวอักษรเสียงอ่านพินอิน ทักษะการอ่าน การฟัง
และการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น ๑
Forms of Chinese sentences with longer, and enlarging contents,
deletion and transformation of various types of sentences. Alternating reading and
writing between Chinese characters and the phonetic system of reading Pinyin. Reading,
listening and speaking Chinese at a higher level (Continuation of Chinese I).
๓๐๑๑๙๓๐๒ ภาษาจีนระดับกลาง ๑
๓(๓-๐-๖)
Intermediate Chinese I
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับต้น ๒
Course Condition : Elementary Chinese II
คาศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคความเดียว และประโยคความรวมที่ใช้บ่อย ระบบ
ไวยากรณ์พื้นฐาน วิธีการเขียน และจดจาตัวอักษรจีน ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน – ไทย
Vocabularies, phrases, structures, simple and frequently used Chinese
compound sentences. Basic grammatical system, and writing styles. Recognition of how
๖๓

to write and memorize Chinese characters. Learning how to use a Chinese - Thai
dictionary.
๓๐๑๑๙๓๐๓ ภาษาจีนระดับกลาง ๒
๓(๓-๐-๖)
Intermediate Chinese II
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับกลาง ๑
Course Condition : Intermediate Chinese I
คาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์ ที่ซับซ้อนขึ้นจาก
รายวิชาภาษาจีนระดับกลาง ๑
Chinese Vocabularies, phrases and more commonly used complex
sentence structures than those of Intermediate Chinese I.
๓๐๑๑๙๓๐๔ ภาษาจีนระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับกลาง ๒
Course Condition : Intermediate Chinese II
คาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์ ซับซ้อนขึ้นจาก
รายวิชาภาษาจีนระดับกลาง ๒ เรียนภาษาจีนจากความเรียง นิทานหรือบทความสั้น ๆ
Chinese Vocabularies, phrases and frequently used complex sentence
structures with more complicated grammatical structures than those of Intermediate
Chinese II. Learning Chinese from essays, short stories or short articles written in
Chinese.
๓๐๑๑๙๓๐๕ การฟัง – พูดภาษาจีน ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese Listening and Speaking II
เงื่อนไขรายวิชา : การฟัง พูดภาษาจีน ๑
Course Condition : Chinese Listening and Speaking I
การฟัง การสนทนา และการใช้ถ้อยคาให้ เหมาะสมกั บเหตุการณ์ สภาพแวดล้ อ ม
ตลอดจนอารมณ์ที่แสดงออก เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง
Focus on listening to Chinese conversations and practice in using correct
word choices suitable for situations, settings, atmospheres, and emotions, with an
emphasis on correct Chinese pronouciation.

๖๔

๓๐๑๑๙๓๐๖ การฟัง – พูดภาษาจีน ๓
๓(๓-๐-๖)
Chinese Listening and Speaking III
เงื่อนไขรายวิชา : การฟัง พูดภาษาจีน ๒
Course Condition : Chinese Listening and Speaking II
การฟังโดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว และการใช้ชีวิตประจาวัน การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นในหัวข้อที่คุ้นเคยในชีวิตประจาวัน และการแสดงความต้องการของตนได้
Listening to contents related to communications about personal
information and daily routines. An exchange of communication with others on familiar
daily life topics, and using Chinese expressions to show interests.
๓๐๑๑๙๓๐๗ การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Printing Media Reading
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพท์ สานวนภาษาจีนที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์จีน ทักษะการอ่านข้อมูลข่าวสาร และสรุป
ใจความสาคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
Chinese vocabulary, and idioms used in printed media. Finding main
ideas of reading passages.
๓๐๑๑๙๓๐๘ อักษรจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Characters
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
กาเนิดและวิวัฒนาการของอักษรจีน หลักการสร้างอักษรจีน ทฤษฏีพื้นฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างอักษรจีน รูปเสียงและความหมาย หลักการจาอักษรจีนจากส่วนบอกความหมาย และส่วน
บอกเสียง หลักการเขียนอักษรจีนและการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
Study of origins and evolution of Chinese characters. Principles of
forming Chinese characters. Basic theories on structures, sounds and meanings of
Chinese characters. Rules to recognize Chinese characters from the parts indicating
meanings, and the parts indicating sounds. Principles of writing Chinese characters and
writing correct Chinese characters in accordance with the character standards.

๖๕

๓๐๑๑๙๓๐๙ การแปล จีน – ไทย
๓(๓-๐-๖)
Chinese – Thai Translation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
เทคนิ ควิ ธีก าร และทั กษะการแปลค าศั พ ท์ วลี ส านวนโวหาร ประโยค ตลอดจน
ข้อความ ความเรียง บทความสั้น ๆ นิทาน จดหมาย ข่าว และคากล่าวในโอกาสต่า ง ๆ รวมทั้งหลัก
วิธีการแปลทับศัพท์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นจีน
Techniques and methods of translation from Chinese into Thai and from
Thai into Chinese. Translation of words, phrases, sentences, as well as short essays,
short stories, articles, letters, news reports, and speeches on various occasions,
including principles of transliteration from Thai to Chinese, and from Chinese to Thai.
๓๐๑๑๙๓๑๐ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese Business I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในธุรกิจ รวมทั้งการฝึกการใช้ภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ภาษาจีนเบื้องต้น รูปแบบประโยคคาถามและประโยคบอกเล่า บทสนทนาที่เกี่ยว
ข้อกับธุรกิจ
Basic Chinese vocabulary used in business, as well as practice in using
Chinese with an emphasis on the basic skills in listening, speaking, reading, writing, and
grammar. Forms of affirmative and interrogative sentences. Different conversations
related to business.
๓๐๑๑๙๓๑๑ การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Chinese Business Writing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคภาษาจีน และรูปแบบการเขียนเอกสารต่าง ๆ
เพื่อใช้ในงานธุรกิจ เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมล์ หนังสือเชิญ การเสนอราคา การต่อรองราคา
เป็นต้น

๖๖

Study of vocabulary, idioms, and sentence structures of Chinese writing
styles used in business such as for writing letters, emails, invitations, negotiations, price
offers etc.
๓๐๑๑๙๓๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Computer Software in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ศัพท์ภาษาจีนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการทางาน การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
Computer and information technology to vocabularies. Basic knowledge
of Chinese computer system. Computer programs application to work, information,
retrieval from the Internet.
๓๐๑๑๙๓๑๓ วรรณกรรมจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Literature
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ประวัติวรรณกรรมจีน ส านวนภาษา ลักษณะสาคั ญของวรรณกรรม วรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ เรื่องสั้น บทความ บทร้อยกรอง บทละครที่สาคัญในปัจจุบัน
History of Chinese literature, expressions used in literature. Major
characteristics of Chinese literature, various types of writings, e.g. short stories, articles,
poetry, major contemporary chinese plays.
๓๐๑๑๙๓๑๔ วัฒนธรรมจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ มารยาท และการดารงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป
General characteristics of Chinese culture, traditions, customs, beliefs,
values, etiquette, arts, music, dramatic arts, and Chinese living styles.

๖๗

๓๐๑๑๙๓๑๕ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Travel I
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับต้น ๒
Course Condition : Elementary Chinese II
ทักษะการฟัง และการพูดศัพท์ในภาษาสานวนที่ใช้ ในการบริการ และแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยว
Chinese language skills in listening, speaking as well as using the Chinese
language and expressions in different services, and in introducing tourist attractions.
๓๐๑๑๙๓๑๖ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Travel II
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑
Course Condition : Chinese for Travel I
ทักษะการฟังและการพูดศัพท์ในภาษาสานวนที่ใช้ในการบริการ โดยจัดสถานการณ์
จาลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า ท่าขนส่งมวลชน
Chinese language skills in listening and speaking, including the
vocabulary used in various services in tourism and in introducing tourist attractions.
Practice with simulation models, such as airports, hotels, restaurants, shops and
transportation.
๓๐๑๑๙๓๑๗

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Hotel I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ทักษะการฟัง พูด สานวนภาษาที่ใช้ในการบริการในโรงแรม การแนะนาโรงแรมเป็น
ภาษาจีน ชื่อโรงแรม ประเภทห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวกของที่พัก การโทรศัพท์จองโรงแรม การ
จองห้องพัก เช็คอินโรงแรม เปลี่ยนห้องพัก การร้องเรียน การคืนห้องพัก
Listening skill, speaking skill, Chinese expressions. Introducing hotel in
Chinese, such as hotel names, types of rooms, facilities of the hotel, hotel reservations
by phone, hotel room reservation, checking in to hotels, changing rooms, complaints,
and checking out of hotels.

๖๘

๓๐๑๑๙๓๑๘ การวิจัยทางภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
Research Studies in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความสาคัญของการวิจัยทางภาษาจีน เขียนเค้าโครงงานวิจัย ลาดับการเขียนงานวิจัย
การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
The important of research studies in Chinese, writing research proposals,
research methodology, research designs, methods of constructing research instruments,
data collection, data analyses, writing research results and discussions.
๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๔๐๑ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese Business II
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑
Course Condition : Chinese Business I
คาศัพท์ และโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
เชิงธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคจีน
Study of vocabulary and complex sentence structures of Chinese. Use
of skills in listening, speaking, reading and writing in business Chinese, related to
provincial China.
๓๐๑๑๙๔๐๒ ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Basic Chinese History
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป จักรพรรดิองค์
สาคัญ ความรุ่งเรือง และความตกต่าของแต่ละยุคสมัย เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์จีน
A brief history and civilization of China from the past to the present.
Major emperors, prosperity and decline of the reign of each dynasty, and major events
in the history of China.

๖๙

๓๐๑๑๙๔๐๓ ปรัชญาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Philosophy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ปรัชญาคาสอนของนักปรัชญาเมธีชาวจีนที่มีชื่อเสียงได้แก่ เล่าจื่อ ขงจื่อ เมิ่งจื่อ จวงจื่อ
หานเฟยจื่อ จุดเด่น และข้อแตกต่างของปรัชญาคาสอนของแต่ละสานัก แนวทางการนาปรัชญา และ
แนวความคิดแบบจีนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study of major philosophy of notable Chinese philosophers, such as,
Lao Zi, Kong Zi, Meng Zi, Zhuang Zi, Han Fei Zi. Prominent points and differences of
each philosophy, Guidelines to apply Chinese philosophy and concepts to everyday
life.
๓๐๑๑๙๔๐๔

ล่ามภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Interpretation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพท์ สานวนภาษาจีน และความรู้เบื้องต้นที่จะเป็นสาหรับงานล่าม ได้แก่ เทคนิค
และวิธีการแปลล่าม ข้อมูลที่สาคัญในการเป็นล่าม การฝึกปฏิบัติเป็นล่ามภาษาจีนในสถานการณ์จาลอง
Chinese vocabulary, expressions, and basic knowledge necessary for
interpretative work, such as oral interpretation techniques and methods. Important
information for interpreters. Interpretation practice in the Chinese language using
simulation models.
๓๐๑๑๙๔๐๕ ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Public Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพ ท์ ส านวนภาษาจี นที่ ใ ช้ใ นการประชาสั ม พั นธ์ ป ระเภทต่า ง ๆ ได้ แ ก่ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ คาอธิบายภาพ คาบรรยายสรุป ประกาศ แถลงการณ์ เป็นต้น โดยเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง พูดอ่าน และเขียน
Chinese vocabulary and expressions necessary for public relations, such
as news, captions, briefings, notifications, announcements, etc., with an emphasis on
listening, reading, and writing skills.
๗๐

๓๐๑๑๙๔๐๖ ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Secretarial Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
คาศัพท์ สานวนภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ ข้อมูลเกี่ยวกับงานเอกสาร การเขียน
เอกสาร ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเป็นเลขานุการในสถานการณ์จริง
Chinese vocabulary and expressions necessary for secretarial work.
Information about documents and documentation, as well as practice in secretarial
work in a real situation.
๓๐๑๑๙๔๐๗ ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
๓(๓-๐-๖)
Chinese for International Trade
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับต้น ๒
Course Condition : Elementary Chinese II
คาศัพท์ สานวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ การกรอกเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Chinese vocabulary and expressions necessary for international trade
contacts, and filling out various types of forms related to international trade.
๓๐๑๑๙๔๐๘ ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Job Application
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นคาศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Developing Chinese listening and speaking skills in various situations
related to job applications, telephone conversations, appointments, taking messages
with an emphasis on useful vocabulary and expressions in conversations used while
applying for jobs, and writing job application letters and resumes.

๗๑

๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Airline Business
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนระดับต้น ๒
Course Condition : Elementary Chinese II
คาศัพท์ สานวนภาษาจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการบิน ได้แก่ งานของพนักงานบริการบนเครื่องบิน และพนักงานบริการภาคพื้นดินงานของ
เจ้าหน้าที่แผนกผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสารขาออกภายในสนามบิน ทักษะการสนทนาสื่อสารโดย
ฝึกฝนจากสถานการณ์จาลอง
Study of Chinese vocabulary, expressions, and basic knowledge necessary
for aviation business services, and flight staff responsibilities, such as flight attendants,
ground staff, service staff in arrival and departure sections. Communication skill
practice using simulation models.
๓๐๑๑๙๔๑๐ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for Hotel II
เงื่อนไขรายวิชา : ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑
Course Condition : Chinese for Hotel I
ทัก ษะในด้า นการฟั ง พู ด ส านวนภาษาที่ใ ช้ ใ นการบริ การในโรงแรมโดยใช้ ใ น
สถานการณ์จาลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น ภัตตาคารบาร์ จองโต๊ะอาหาร สั่งอาหาร ร้านกาแฟ
รูมเซอร์วิส บริการซักรีด เป็นต้น
Practice in listening and speaking skills, and useful expressions used in
hotel services using simulation models. Working practice in different hotel sections,
such as restaurants, bars, reservations, taking orders, coffee shops, rooms, and laundry
services, etc.
๓๐๑๑๙๔๑๑ สัมมนาภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
Chinese Seminar
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
รูปแบบขั้นตอน และวิธีการดาเนินการสัมมนา การรวบรวมบูรณาการ วิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูล การร่วมระดมความคิด อภิปรายและวิจารณ์แสดงความคิดเห็น การจัดกลุ่มสัมมนา
หัวข้อเกี่ยวกับจีน

๗๒

Seminar strategies, procedures, and integrity. Analysis and presentation
of data, brainstorming, discussions and comments. Organizing group seminars with
topics about China.
๓๐๑๑๙๔๑๒ การสอนภาษาจีน
๓(๓-๐-๖)
Chinese Teaching Pedagogics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ทฤษฎี หลักการสอน และหลักการเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การ
เลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และ
การทาจัดทาแผนการสอนที่เหมาะสม
Theories and principles of teaching and learning Chinese as a foreign
language. Choices of learning process for learning Chinese as a foreign language.
Teaching models and techniques, and developing suitable lesson plans.
๓๐๑๑๙๔๑๓ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
๓(๓-๐-๖)
Second Language Learning Theories
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี ธรรมชาติของการเรียนรู้ การรับรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง
รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
Introduction, theories and nature of language learning. First and second
language acquisition including to second language learning conditions.
๓๐๑๑๙๔๑๔ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๒
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training II
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี (*)
Course Condition : None (*)
การสอบระดับความรู้ภาษาจีน เน้นฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ ๒ เน้นทักษะการอ่านเป็นสาคัญ
Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on
training the skills by following the guidelines for Chinese level test (HSK) level 2, giving
priority to reading skills.
๗๓

๓๐๑๑๙๔๑๕ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๓
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training III
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี (*)
Course Condition : None (*)
การสอบระดับความรู้ภาษาจีน เน้นฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ ๓ เน้นทักษะการอ่านเป็นสาคัญ
Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on
training the skills by following the guidelines for Chinese level test (HSK) level 3, giving
priority to reading skills.
๓๐๑๑๙๔๑๖ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๔
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training IV
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี (*)
Course Condition : None (*)
การสอบระดับความรู้ภาษาจีน เน้นฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ ๔ เน้นทักษะการอ่านเป็นสาคัญ
Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on
training the skills by following the guidelines for Chinese level test (HSK) level 4, giving
priority to reading skills.
๓๐๑๑๙๔๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ ๕
๓(๓-๐-๖)
Chinese for HSK Training VI
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี (*)
Course Condition : None (*)
การสอบระดับความรู้ภาษาจีน เน้นฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ ๕ เน้นทักษะการอ่านเป็นสาคัญ
Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on
training the skills by following the guidelines for Chinese level test (HSK) level 5, giving
priority to reading skills.
* หมายเหตุ กรณีนักศึกษามีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับที่สูงกว่ารายวิชาที่เปิดในภาค
การศึกษานั้น สามารถยื่นผลสอบเพื่อขอข้ามการเรียนในวิชาดังกล่าวได้

๗๔

๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๖ หน่วยกิต
๒.๔.๑ สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
๓๐๑๑๙๙๐๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๖๔๐-๐)
Co – operation Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
สหกิจศึกษา ประสบการณ์ทางานในองค์รัฐบาล บริษัท หรือสถานประกอบการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๖ สัปดาห์ (๖๔๐ ชั่วโมง) และจะต้องได้รับ
รองจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา
Co – operative education, work experience in any government
organization, company or various workplaces related to using Chinese for a minimum
of 16 consecutive weeks (640 hours), Being certified by the workplace, and advisors.
๒.๔.๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
๓ หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเฉพาะ ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
๓๐๑๑๙๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
๓(๐-๓๖๐-๐)
Professional Internship in Chinese
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน บริษัท สถาน
ประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ
To equip students with professional experience in the Chinese language
in the workplace using Chinese as a medium of communication by working under the
supervision of the advisor and the administrator of the workplace.

๗๕

เอกสารหมายเลข ๒
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

๗๖

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
เลขประจาตัวประชาชน ๑ – ๓๖๙๙ – ๐๐๑๐๗ – ๖๑๑
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง ๑๐๑๘๕ สังกัดสถาบันภาษา บรรจุเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สัญญาจ้างเลขที่ ฉ๑๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิยาลัย
นครพนม
เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง
ปัจจุบัน ๓ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
Master of Arts

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
Teaching Chinese to Speakers of
Other Language
ภาษาจีน

ปีที่สาเร็จ
2013

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Southwest University

๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๖๐

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร

๑๒ ช.ม./สัปดาห์/๑๘๐ ช.ม./ภาค

-

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ธัญจิรา ศรีกระจ่าง, ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ . (๒๕๖๐). ความวิตก
กังวลในการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด
นครพนม “การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” (หน้า ๑๒๒ – ๑๓๐). สกลนคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์)
วันที่........เดือน............................พ.ศ.............
๗๗

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ - นามสกุล นางสาวปรียากร บุญธรรม
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๑ – ๔๖๐๖ – ๐๐๐๕x – ๒๐๙
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๐๑๔๒ สังกัดคณะ สถาบันภาษา บรรจุเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๕ ปี
๑๐ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Master of Arts Teaching Chinese to Speakers
2011
Southwest University
of Other Language
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๕๖๐
๓ ช.ม./สัปดาห์/๔๕ ช.ม./ภาค
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Preeyakorn Boontham. (2017). The error of Thai students learnning Chinese
Synonyms and Synonyms’ teaching. Social Science Journal. June, 1,115116.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวปรียากร บุญธรรม)
วันที่........เดือน............................พ.ศ.............

๗๘

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง
เลขประจาตัวประชาชน ๑ – ๔๘๙๙ – ๐๐๑๐๑ – ๐๐๑
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง ๑๐๒๖๘ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สัญญาจ้างเลขที่ ฉ๑๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๑๑ เดือน ๔ วัน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
Master of Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
Teaching Chinese to Speakers of
Other Language
ภาษาจีนธุรกิจ

ปีที่สาเร็จ
2014

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Chongqing University

๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๖๐

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร

๑๕ ช.ม./สัปดาห์/๒๒๕ ช.ม./ภาค

-

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ธัญจิรา ศรีกระจ่าง,ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (๒๕๖๐). ความวิตกกังวล
ในการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนม
“การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” (หน้า ๑๒๒ – ๑๓๐). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง)
วันที่........เดือน.......................พ.ศ.............
๗๙

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
เลขประจาตัวประชาชน ๑ – ๔๑๙๙ – ๐๐๐๑๔ – ๐๖๐
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง ๓๐๐๔๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง
ปัจจุบัน ๑๐ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
Doctor of Literature Linguistics and Applied Linguistics
Master of Arts
Linguistics and Applied Linguistics
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม

ปีที่สาเร็จ
2016
2010
๒๕๔๙

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Minzu University of China
Yunnan Normal University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร

๒๕๖๐

๑๒ ช.ม./สัปดาห์/๑๘๐ ช.ม./ภาค
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ

๓ ช.ม./สัปดาห์/๔๕ ช.ม./ภาค

จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (๒๕๖๐). เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสาขาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดนครพนม “งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑” (หน้า ๑๐๘ – ๑๑๑) อุบลราชธานี :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ธัญจิรา ศรีกระจ่าง, ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (๒๕๖๐). ความวิตกกังวลใน
การพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม “การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
๑” (หน้า ๑๒๒ – ๑๓๐). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์)
วันที่........เดือน.........................พ.ศ.............
๘๐

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
เลขประจาตัวประชาชน ๑ – ๔๘๐๕ – ๐๐๑๐๒ – ๓๘๙
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง ๓๐๐๕๒ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๘ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
Master of Arts
อักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
Teaching Chinese to Speakers of
Other Language
เอเชียศึกษา

ปีที่สาเร็จ
2012

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Tianjin Normal University

๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร

๒๕๖๐

๑๒ ช.ม./สัปดาห์/๑๘๐ ช.ม./ภาค
๓ ช.ม./สัปดาห์/๔๕ ช.ม./ภาค
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (๒๕๖๐). ความต้องการการท่องเที่ยวพานักระยะยาวในประเทศ
ไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวจีน “งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑” (หน้า๘๙
- ๙๒) อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ)
วันที่........เดือน........................พ.ศ.............

๘๑

มคอ.๒
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ - นามสกุล ZHOU Yuping
เลขประจาตัวประชาชน ๔ – ๓๐๕๒ – ๕๑๙๗ – ๙๐๘๑ – ๔๐๐๔ – ๓
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก เป็นอาจารย์ที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ Yunnan Minzu University
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Doctor of Literature Literature
Master of Arts
Linguistics and Applied Linguistics
Bachelor of Arts Linguistics and Applied Linguistics

2013
2005
2000

Hunan University
Guangxi Normal University
Hunan Normal University

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๙๐

๒๕๖๐
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

周育萍.《简析多媒体对外汉语的听力教学》，云满民族大学学报，2012 年

01 月。226 页 – 228 页。
ZHOU Yuping. (2012). A Brief Analysis of Multimedia for Listening Teaching,
Journal of Yunnan Nationality University, (01), 226 - 228 (In Chinese)
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
周玉屏，美国新思路国际教育研究中心召开的第四届国际学术会议、会议
论文 (An

Overview of Spreading Chinese Culture). 2016 年 6 月。
ZHOU Yuping. The 4th International Conference on International Research and
Research Center for New Ideas in the United States, International
Conference. An Overview of Spreading Chinese Culture. 2016.06.
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(Zhou Yuping)
วันที่........เดือน........................พ.ศ.............
๘๒

เอกสารหมายเลข ๓
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

๘๓

๑๓๑

เอกสารหมายเลข ๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

๘๖

เอกสารหมายเลข ๕
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๘๙

เอกสารหมายเลข ๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๙

เอกสารหมายเลข ๗
เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนครพนม กับ Yunnan Minzu University

๑๒๑

เอกสารหมายเลข ๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม

๑๒๔

