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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม มีความเหมาะสมตามนโยบายการจัดการศึกษา ความคาดหวังของ
สังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสอดคล้องตามเป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ คือการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสาน
วัฒนธรรม โดยยึดปรัชญาที่เชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การปรับปรุงของสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่า ง
ต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

 
ค าน า                                                                                                                                                                                           
สารบัญ                                                                                              
หมวดที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป                                                                            

หน้า 
ก 
ข 
1 

 1.   รหัสและชื่อหลักสูตร                                                                      ๑ 
 2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 3.   วชิาเอก  ๑ 
 4.   จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 5.   รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9.   ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

      หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

      วางแผนหลักสูตร 
5 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ 
      เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

6 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของ 
      สถาบัน 

7 

หมวดที่  2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  8 
 1.   ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  8 
 2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
หมวดที่  3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๑1 
 1.   ระบบการจัดการศึกษา ๑1 
 2.   การด าเนินการหลักสูตร ๑1 
 3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑4 
 4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) ๓0 
 5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  30 
หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ๓1 
 1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   ๓1 
 2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   ๓2 
 3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก    

      หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
4.   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

   38 
 

   43 



สารบัญ (ต่อ)       หน้า           
หมวดที่  5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา    44 
 1.   กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    44 
 2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    44 
 3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร    44 
หมวดที่  6   การพัฒนาคณาจารย์    45 
 1.   การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่     45 
 2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์    45 
หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร    46 
 1.   การก ากับมาตรฐาน    46 
 2.   บัณฑิต    46 
 3.   น ักศึกษา    46 

 4.   อาจารย์    47 
 5.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    48 
 6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    4๙ 
 7.   ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    5๑ 
หมวดที่  8   การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    5๓ 
 1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน    5๓ 
 2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    5๓ 
 3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    53 
 4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    53 
ภาคผนวก    5๕ 
   เอกสารแนบหมายเลข ๑   ค าอธิบายรายวิชา    5๖ 
   เอกสารแนบหมายเลข ๒   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ   

                                   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   80 

   เอกสารแนบหมายเลข ๓   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
                 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   90 

   เอกสารแนบหมายเลข ๔   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร    93 
   เอกสารแนบหมายเลข ๕   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)    96 
   เอกสารแนบหมายเลข ๖   ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

                                    ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  เอกสารแนบหมายเลข ๗   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยแนวทาง 
                                    การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๔ 
  เอกสารแนบหมายเลข ๘   เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   
                                    (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ  
                                    Yunnan Minzu University 

   ๑15 
 
   137 
  
   147 

   เอกสารแนบหมายเลข ๙   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม    150 
   

 



มคอ.๒ 
 

๑ 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลัย   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและช่ือหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร : ๒๕๖๐๐๒๖๔๐๐๐๐๓๑ 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese  

 

๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อปริญญาภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
             ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Chinese) 
             ชื่อย่อ :  B.A. (Chinese) 
 

๓.   วิชาเอก      
           -ไม่มี-   
 

๔.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
 

๕.   รูปแบบของหลักสูตร 
   ๕.๑  รูปแบบของหลักสูตร   
                  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ๔ ปี 
      - แผน ๔ ปี คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม ๔ ปี 

        - แผน ๓+๑ คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม ๓ ปี  
                          (ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔) และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ ปี (ชั้นปีที่  
                          ๓) โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกแผน ๓+๑ จะต้องแจ้งความประสงค์ 
                          ต่อหลักสูตรในปลายภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๑  

    หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร..........ปี 
                   ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  



 

๒ 
 

๕.๒  ภาษาท่ีใช้   
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและจีน 

๕.๓  การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ Yunnan Minzu University   
๕.๕  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
    อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................  
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    6.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖5 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
    6.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
    6.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
      คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
     สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
     สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                   
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ พนักงานในหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ดังนี้ 

      ๘.๑.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ  
      ๘.๑.๒ ครูสอนภาษาจีน 
      ๘.๑.๓ งานศุลกากร 
      ๘.๑.๔ ต ารวจท่องเที่ยว 
๘.๒ พนักงานในธุรกิจบริการเอกชนที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น 
      ๘.๒.๑ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพ้ืนดิน  



 

๓ 
 

      ๘.๒.๒ พนักงานต้อนรับในโรงแรม  
      ๘.๒.๓ มัคคุเทศก์  
      ๘.๒.๔ นักวิเทศสัมพันธ์ 
      ๘.๒.๕ ล่าม/นักแปล 

๙. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
     ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ–นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ 
(พ.ศ.๒๕๖๑– 

๒๕๖๕) 
๑ นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other    
  Language, Southwest University, China: ค.ศ.2013 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒ เรื่อง 

๒ นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese)  
  Minzu University of China, China: ค.ศ.2016 
- M.A. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese) 
  Yunnan Normal University, China: ค.ศ.2010 
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๔๙ 

๓ เรื่อง 

๓ นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- Ph.D. International Chinese Language Teaching   
  Minzu University of China, China: ค.ศ.2018 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
  Language Tianjin Normal University, China: ค.ศ.   
  2012 
- อ.บ. (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร: พ.ศ.๒๕๕๓ 

     ๓ เรื่อง 
 

๔ นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
  Language Chongqing University, China: ค.ศ.2014 
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.  
  ๒๕๕๕ 

๒ เรื่อง 

๕ นางสาวปรียากร บุญธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
  Language Southwest University, China: ค.ศ.2011 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔ เรื่อง 

 
 
 
 



 

๔ 
 

๙.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ–นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ 
(พ.ศ.๒๕๖๑– 

๒๕๖๕) 
๑ นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other    
  Language, Southwest University, China: ค.ศ.2013 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒ เรื่อง 

๒ นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese)  
  Minzu University of China, China: ค.ศ.2016 
- M.A. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese) 
  Yunnan Normal University, China: ค.ศ.2010 
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๔๙ 

๓ เรื่อง 

๓ นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- Ph.D. International Chinese Language Teaching   
  Minzu University of China, China: ค.ศ.2018 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
  Language Tianjin Normal University, China: ค.ศ.   
  2012 
- อ.บ. (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร: พ.ศ.๒๕๕๓ 

      ๓ เรื่อง 
 

๔ นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
  Language Chongqing University, China: ค.ศ.2014 
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.  
  ๒๕๕๕ 

๒ เรื่อง 

๕ นางสาวปรียากร บุญธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other  
   Language Southwest University, China: ค.ศ.2011 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔ เรื่อง 

๖ นางสาวปวีณา แพงสอน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese    
  to Speakers of Other Languages, 
  Anhui Normal University, China: ค.ศ.2016 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑ เรื่อง 

 
 
 
 
 



 

๕ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ Yunnan Minzu University  
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
     การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
ท าให้ประเทศจีนมีบทบาทส าคัญและก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (Economic 
Powerhouse) ซึ่งตรงกับนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง 
(One Belt One Road Initiative)” ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเกือบ 70 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๕ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาคท่ีกล่าวว่า “เนื่องจากภูมิศาสตร์
ของไทยมีความใกล้เคียงกับจีน จึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เชื่อมโยงของไทย สปป.
ลาว และจีนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างประโยชน์จากเส้นทางการคมนาคม จากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ 
สปป.ลาว และจีน เพ่ือให้เกิดการลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและระบบการค้าที่คล่องตัวของทั้ง ๓ 
ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาวและมณฑลในจีนตอนใต้
ให้เกิดเป็นการพัฒนาร่วมกัน”     
    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศจีนได้เปิดใช้รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว (คุนหมิง-เวียงจันทน์) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อส าคัญภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road 
Initiative : BRI) ส่งผลให้จังหวัดนครพนมที่เป็นเขตการค้าชายแดนต้องเตรียมพร้อมทั้งทางด้านความ
ต้องการแรงงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และยังต้องเตรียมพร้อมในการรองรับชาวต่างชาติที่จะเดินทาง
ระหว่างประเทศผ่านเส้นทางดังกล่าว ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาษาจีนมีความส าคัญและมีบทบาทมากขึ้นบน
เวทีโลก 
    ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             สิ่งส าคัญนอกเหนือจากการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่เป็น Hard Power คือ การ
พัฒนา Soft Power ของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลางถือเป็น 1 ใน 6 ภาษาทางการที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ประเทศ
จีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมายาวนาน ภาษาจีนยังเป็นภาษาท่ีมีคนใช้เป็นจ านวนมากเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลก และยังมีการกระจายตัวของชาวจีนในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ี
มีการอพยพของชาวจีนเข้ามาจึงท าให้มีการผสมผสานและแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม  

    แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ของประเทศไทยเป็นสิ่งดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัด
ท่องเที่ยวเมืองรองที่ส าคัญของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านศิลปะท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
จากความส าคัญดังกล่าว จังหวัดนครพนมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเฉพาะ
ทางด้านการศึกษาท่ีต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ 
 
 



 

๖ 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
    ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคคลากรด้านภาษาจีนที่มีศักยภาพ เพ่ือให้สอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาคที่มีความต้องการตลาดแรงงานที่
สามารถสื่อสารและใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี  

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุก เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
อนาคต สามารถรองรับการแข่งขันด้านวิชาการและก้าวสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการในศาสตร์ทางด้าน
ภาษาจีนเป็นส าคัญซึ่งความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศนับเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญในการใช้
ชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและมี
การบูรณาการกับศาสตร์อื่นอีกด้วย ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้ปรับการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยนครพนม 
    ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดขึ้นจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพันธกิจส าคัญ ๕ ประการ คือ (๑)  จัดหลักสูตร 
และพัฒนาคน ในความหลากหลาย (๒) วิจัย และพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ยั่งยืน (๓) บริการ
วิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (๔) ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เผยแพร่ วัฒนธรรม อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (๕) การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไป
ตามพันธกิจข้างต้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามพันธกิจและเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๕ 
ในภาพรวม โดยการเป็นบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ ดังนี้  

 1) ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีคุณธรรม และจริยธรรม
ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต  

 ๓) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษาจีน ที่สามารถน าองค์ความรู้มาบริการวิชาการ พัฒนา 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาแก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ 

    4) ผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 

 ๕) ผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ในหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 

๗ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
       ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาก าหนดในหลักสูตรนี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓0 หน่วยกิต 
       ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้: ไม่มี 
       ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

     จัดตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก ากับดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
     ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เเละทักษะทางวิชาชีพในการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  พร้อมด้วยคุณธรรมเเละจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน 
     ๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร  
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีองค์
ความรู้ในด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๕ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาคท่ีกล่าวไว้ว่า “เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับ
จีน จึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เชื่อมโยงของไทย สปป.ลาว และจีนที่ชัดเจน เพ่ือ
สร้างประโยชน์จากเส้นทางการคมนาคม จากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ สปป.ลาว และจีน เพ่ือให้เกิด
การลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและระบบการค้าที่คล่องตัวของทั้ง 3 ประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาวและมณฑลในจีนตอนใต้ให้เกิดเป็นการพัฒนา
ร่วมกัน” ด้วยเหตุนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่มุ่งจัด
การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ดังนั้นคณะศิลป-
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาจีนที่เน้น
ทักษะทางด้านวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (ปรับปรุง ๒๕๖๕ ) คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 1) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕8  2) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕–
๒๕๗๐) ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค และ 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจากการประชุม 
วิพากษ์หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต ได้เสนอให้หลักสูตรปรับปรุงรายวิชาที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ดังนั้นทาง
สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นทักษะทางวิชาชีพ อาทิ ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ภาษาจีนเพ่ือการขนส่งภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และภาษาจีนเพ่ือการค้าและธุรกิจ 
โดยจุดมุ่งหมายของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน 
และต่างประเทศ  
 
 



 

๙ 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนให้มีสมรรถนะ ดังนี้ 

           ๑.๓.๑ มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านภาษาจีน  
           ๑.๓.๒ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านภาษาจีนเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  
           ๑.๓.๓ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านภาษาจีนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓.๕ มีความสามารถในการน าทักษะการสื่อสารและความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๓.๖ มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านภาษาจีนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๕–๒๕๖๙) 
แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. ด้านการบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกลในการ
บริหารหลักสูตร 

๑. ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอและปรับปรุง
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (๕ ปี) 
๒. ร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

๑. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.7) 
๒. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
๓. เอกสารลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

๒. ด้านการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน เช่น การ
บริหารงบประมาณ ทรัพยากร
การเรียนการสอน 

๑. มีการส ารวจความต้องการ
และความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนทุกปีการศึกษา 
๒. มีการสนับสนุนทรัพยากรใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการ 

๑. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกปี
การศึกษา 
 

๓. ด้านการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑. ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการประชุมและท า
หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
๒. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

๑. รายงานผลการด าเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
รายงานด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (มคอ.7) 
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไดเ้ข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ตนเองเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 



 

๑๐ 
 

แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ๓. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้านการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้ทันสมัย 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีผลงานวิจัยทางด้านภาษาจีน 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ 

๔. ด้านการพัฒนานักศึกษา ๑. สนับสนุนดูแลและให้
ค าปรึกษาปัญหาในทุกด้านตาม
ความเหมาะสม 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. ส่งเสริมและสนันสนุนให้
นักศึกษาผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. รายงานผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
๓. หนังสือตอบรับหรือยินยอม
นักศึกษาเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

๕. ด้านความต้องการ
ตลาดแรงงาน สังคมและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑. ติดตามข้อมูลจากศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต และสถาน
ประกอบการเพ่ือน ามาปรับปรุง
สาระการเรียนรู้ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

๑. รายงานผลการส ารวจข้อมูล
จากศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และ
สถานประกอบการของสาขาวิชา
ภาษาจีน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๑ 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑ ระบบ 
           จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๖) 
     ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

  มีภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

     ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ 
หมวด ๖ การรับโอนนักศึกษาและเทียบโอนผลการศึกษา เรื่องการรับโอนนักศึกษาและเทียบโอน
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ๖)  
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
     ๒.๑ วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

    วัน–เวลาราชการ 
    นอกวันเวลา–ราชการ  
        ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน ถึงเดือน  ตุลาคม 
       ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม   

     ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๑๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                ๑) หลักสูตรปรญิญาตรี ๔ ปีจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
                ๒) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบธนาคารหน่วยกิต  
(Credit Bank)  
      ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

         ความรู้ด้านภาษาจีนไม่เพียงพอ   
       ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
         การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
       นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  

       ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓   
    นักศึกษากลุ่มท่ีมีความรู้ภาษาจีนน้อย หรือไม่มีความรู้ภาษาจีน ทางอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะจัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นนอกเวลาราชการ รวมเป็นเวลา 
๓๐ ชั่วโมง 

           จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 



 

๑๒ 
 

    จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

    จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมถ้าจ าเป็น 

    ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ภาคปกติ ปีละ ๔๐ คน  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ชั้นปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๒ (๒๒) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๓ (๓๗) (๒๒) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๔ (๑๕) (๓๗) (๒๒) ๔๐ ๔๐ 

รวม ๑๑๔ ๑๓๙ ๑๔๒ ๑๖๐ ๑๖๐ 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
๑๕  ๓๗ ๒๒ ๔๐ ๔๐ 

 

        ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
            งบประมาณ: ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 832,000 1,664,000 2,496,000 3,328,000 3,328,000 

2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตาม
รายการ 

0 0 0 0 0 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32,000 64,000 96,000 128,000 128,000 

รวมรายรับ 864,000 1,728,000 2,592,000 3,456,000 3,456,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

    ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: พันบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร           
    1.1 หมวดเงินเดือน 1,080,000 1,134,000 1,190,700 1,250,300 1,312,800 

    1.2 หมวดค่าใช้จ่าย
ประจ าอัตราที่ต้องการใหม่ 

0 0 0 0 0 

2. งบด าเนินการ           
    2.1 หมวดค่าตอบแทน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
    2.2 หมวดค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
    2.3 หมวดค่าวัสดุ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4.  งบลงทุน           
    4.1  หมวดครุภัณฑ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
5.  รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

345,600 691,200 1,036,800 1,382,400 1,382,400 

6.  งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
รวมรายจ่าย 390,600 736,200 1,081,800 1,427,400 1,427,400 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 473,400 991,800 1,510,200 2,028,600 2,028,600 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 9,800 9,300 9,100 9,000 9,000 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย /หัว  
ตลอดหลักสูตร 

46,200 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
)จ านวนนักศึกษา(  

30 58 87 116 116 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

    ๒.๗ ระบบการศึกษา  
           แบบชั้นเรียนเป็นหลัก 
           แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
           แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียง 
           แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–learning) 
           แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (Online) 
     ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๗ และ ๒๘ (เอกสารหมายเลข ๖ ) 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (๔ปี) แบบศึกษาเต็ม
เวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาไม่ได้ก่อน ๖ ภาคการศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
          ๓.๑ หลักสูตร    

      ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
                (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                (๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต 
  (๒.๑) กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพ้ืนฐาน)  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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๕ 
 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
กับโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ๑.๑ กลุ่มภาษา                                                          
    ๑.๒ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์     
    ๑.๓ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
    ๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
    ๑.๕ กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๓ 
หน่วยกิต 

๑๕ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 

 
๖ หน่วยกิต 

- 
- 

ไม่น้อยกว่า ๓๐  
หน่วยกิต 

๙ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 

 
๓ หน่วยกิต 

- 
๓ หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๓๐  
หน่วยกิต 

๙ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 

 
๓ หน่วยกิต 

- 
๓ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
 
    ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน 

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ
บังคับ 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

ไม่น้อยกว่า ๙๓  
หน่วยกิต 

๑๘ หน่วยกิต 
๕๔ หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๙๓  
หน่วยกิต 

๑๘ หน่วยกิต 
๕๔ หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๙๓  
หน่วยกิต 

๑๘ หน่วยกิต 
๕๔ หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 
    ๓.๑ กลุ่มวิชาฝึกงาน 
    ๓.๒ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 
 

๓ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 

 
 

๓ หน่วยกิต 
- 

 
 
- 

๖ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖  

หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ 
 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

๓.๑.๓ รายวิชา  
         (๑) รายวิชาในหลักสูตร 
         รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมง ของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด รหัสประจ าวิชา และการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
         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 
   ๖ หมายถึง  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   ๗ หมายถึง  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   ๘ หมายถึง  หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 

ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๒ ๓) หมายถึง ประเภทวิชา 
                ระดับอุดมศึกษา     
    ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
    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  สถาบันภาษา 
    ๑๑  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๑๒  หมายถึง  ส านักวิทยบริการ 

 ๑๓  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
   ๑๔  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๕  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 
   ๑๖  หมายถึง  ส านักงานอธิการบดี 

          ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๔ ๕) หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
   ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                    ๐๑  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                       ๐๒  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 



 

๑๗ 
 

                       ๐๓  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
                       ๐๔  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
                       ๐๕  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                       ๐๖  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
                       ๐๗  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
                 ๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  ๐๒  หมายถึง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๐๓  หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  ๐๔  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

     ๑๑  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
                       ๑๔  หมายถึง  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                       ๑๗  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                       ๑๘  หมายถึง  สาขาวิชาสังคมศึกษาและมานุษยวิทยา 
    ๑๙  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 

  เลขรหัสหลักที ่๖ หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้ 
                        ๑  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                        ๒ หมายถึ     หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
                        ๓   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
                        ๔   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

      ๗   หมายถึง  หมวดวิชาวทิยานิพนธ์/โครงการ/โครงงานปัญหาพิเศษ/ 
                              การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

                        ๙   หมายถึง  ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

            เลขรหัสหลักที่ ๗–๘ หมายถึง ล าดับรายวิชา  
                 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้ 
                        X(A-B-C) เช่น ๓(๓-๐-๖) 
                        X  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
                         A  หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
                         B  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
                         C  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

 ๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
                 ๒.๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                       ๒.๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา      จ านวน ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ      จ านวน ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑.๑.๑) ภาษาอังกฤษ 

๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    ๓(๓-๐-๖) 
                  English for Communication   
๓๐๐๐๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     ๓(๓-๐-๖) 

                            English for Academic Purposes 
 วิชาเลือก      จ านวน ๓ หน่วยกิต 
 ๒.๑.๑.๒) ภาษาไทย 

๓๐๐๐๑๑๐๑   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          ๓(๓-๐-๖) 
         Thai for Communication 
   วิชาเลือกเพิ่มส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ      

๓๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ             ๓(๓-๐-๖) 
          Thai for Foreigners 

  ๒.๑.๑.๓) ภาษาต่างประเทศ         
๓๐๐๐๓๑๐๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           ๓(๓-๐-๖) 

        Chinese for Communication  
๓๐๐๐๓๑๐๒  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร    ๓(๓-๐-๖) 

         Vietnamese for Communication 
 

๒.๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต     
                    วิชาบังคับ      จ านวน ๓ หน่วยกิต     

๓๐๐๐๔๑๐๑  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง      ๓(๓-๐-๖) 
         Multicultural Society in the Greater  
         Mekong Sub-region 
วิชาเลือก       จ านวน ๓ หน่วยกิต 

๓๐๐๐๔๑๐๒  วัยใสใจสะอาด      ๓(๓-๐-๖)
   Integrity in the New Generation 

          ๓๐๐๐๔๑๐๓  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต  ๓(๓-๐-๖) 
                               Virtue, Ethics and Life Quality Development 
          ๓๐๐๐๔๑๐๔  ศาสตร์ของความสุข                          ๓(๓-๐-๖) 
                             Science of Happiness 
          ๓๐๐๐๔๑๐๕  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย    ๓(๓-๐-๖) 
                              Citizenship in Democratic Society 
          ๓๐๐๐๔๑๐๖  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด    ๓(๓-๐-๖) 

        Aesthetics of Thinking 



 

๑๙ 
 

           ๓๐๐๐๔๑๐๗  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวันและการท างาน   ๓(๓-๐-๖) 
                               เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   
                               Psychology in Everyday Life and Work  
                               for Life Skill Development 
           ๓๐๐๐๔๑๐๘  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓(๓-๐-๖)  

             Laws in Daily life  
 
๒.๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ      จ านวน ๖ หน่วยกิต 

           ๓๐๐๐๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ๓(๓-๐-๖) 
                       Science for Lifelong Learning  
           ๓๐๐๐๕๑๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ือการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ  ๓(๓-๐-๖) 
                               Mathematics for Thinking Analysis,  
                               and Decision Making 

วิชาเลือก       จ านวน ๓  หน่วยกิต 
           ๓๐๐๐๕๑๐๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  ๓(๓-๐-๖) 
                               Science and Technology in Daily Life   
           ๓๐๐๐๕๑๐๔  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ    ๓(๓-๐-๖) 
                               Food, Drugs, and Chemicals for Health   
           ๓๐๐๐๕๑๐๕  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา           ๓(๓-๐-๖) 
                               Creative Thinking and Problem Solving 
           ๓๐๐๐๕๑๐๖  การปฐมพยาบาล      ๓(๓-๐-๖) 
                               First Aids  
           ๓๐๐๐๕๑๐๗  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์  ๓(๓-๐-๖) 
                         Agricultural Aesthetics and Creative 
 
  ๒.๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์            ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 

วิชาเลือก 
           ๓๐๐๐๖๑๐๑  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล               ๓(๓-๐-๖) 
                               Information Literacy and Digital Intelligence  
           ๓๐๐๐๖๑๐๒  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก          ๓(๓-๐-๖) 

         Photography and Infographics 
           ๓๐๐๐๖๑๐๓  ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการผลิตสื่อดิจิทัล        ๓(๓-๐-๖) 
                               Creative Thinking for Digital Media Production 
           ๓๐๐๐๖๑๐๔  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจ าวัน      ๓(๓-๐-๖) 
                               Financial Technology Utilization in Daily Life 
           ๓๐๐๐๖๑๐๕  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน       ๓(๓-๐-๖)  
                               Personality Development and Public Speaking      



 

๒๐ 
 

           ๓๐๐๐๖๑๐๖  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพ่ือสุขภาพ    ๓(๓-๐-๖) 
                               Sports Recreation, and Camping for Health 
 

 ๒.๑.๕) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ                   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        

           ๓๐๐๐๗๑๐๑  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ และความเป็นผู้ประกอบการ     ๓(๓-๐-๖) 
   Business Creation and Entrepreneurship 

 

               ๒.๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต 
     ๒.๒.๑) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ                    ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
           ๓๐๑๑๙๒๐๑   ภาษาจีนระดับต้น ๑                                           ๓(๒-๒-๕) 
            Elementary Chinese I 
           ๓๐๑๑๙๒๐๒  การฟัง-พูดภาษาจีน ๑                                         ๓(๒-๒-๕) 
            Chinese Listening and Speaking I 
           ๓๐๑๑๙๒๐๓  การอ่านภาษาจีน                            ๓(๒-๒-๕) 
            Chinese Reading  
           ๓๐๑๑๙๒๐๔  การเขียนภาษาจีน                   ๓(๒-๒-๕) 
            Chinese Writing 
           ๓๐๑๑๙๒๐๕   สัทศาสตร์ภาษาจีน                                             ๓(๒-๒-๕) 

           Chinese Phonetics 
 ๓๐๑๑๙๒๐๖  ไวยากรณ์จีน                  ๓(๒-๒-๕) 

                              Chinese Grammar 
 

                        ๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะ                              
          ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                             ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
           ๓๐๑๑๙๓๐๑  ภาษาจีนระดับต้น ๒                                            ๓(๒-๒-๕) 
           Elementary Chinese II 
           ๓๐๑๑๙๓๐๒  ภาษาจีนระดับกลาง ๑                                          ๓(๒-๒-๕) 
           Intermediate Chinese I 
           ๓๐๑๑๙๓๐๓  ภาษาจีนระดับกลาง ๒                                          ๓(๒-๒-๕) 
           Intermediate Chinese II 
           ๓๐๑๑๙๓๐๔  ภาษาจีนระดับสูง                                                ๓(๒-๒-๕) 
           Advanced Chinese  
           ๓๐๑๑๙๓๐๕  การฟัง–พูดภาษาจีน ๒                                          ๓(๒-๒-๕)
  Chinese Listening and Speaking II 
           ๓๐๑๑๙๓๐๖  การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน                ๓(๒-๒-๕) 
                              Chinese Printing Media Reading 
           ๓๐๑๑๙๓๐๗  การแปลจีน–ไทย                ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese–Thai Translation  



 

๒๑ 
 

          ๓๐๑๑๙๓๐๘  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ๑                                              ๓(๒-๒-๕)
   Chinese Business I 
          ๓๐๑๑๙๓๐๙   การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ                                    ๓(๒-๒-๕) 

         Chinese Business Writing 
          ๓๐๑๑๙๓๑๐     วรรณคดีจีนเบื้องต้น                                                ๓(๓-๐-๖) 
          Introduction to Chinese Literature  
          ๓๐๑๑๙๓๑๑  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑             ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese for Travel I 
          ๓๐๑๑๙๓๑๒  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑          ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese for Hotel I 
          ๓๐๑๑๙๓๑๓  การวิจัยและการน าเสนอผลงานทางวิชาการภาษาจีน      ๓(๒-๒-๕)             
     Research and Academic Presentation in Chinese 
          ๓๐๑๑๙๓๑๔  ปริทัศน์จีนศึกษา                  ๓(๓-๐-๖) 
       Introduction to China Studies 
          ๓๐๑๑๙๓๑๕    วฒันธรรมจีน                            ๓(๓-๐-๖) 

                     Chinese Culture 
          ๓๐๑๑๙๓๑๖  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                                        ๓(๒-๒-๕) 
           Chinese for Airline Business 
          ๓๐๑๑๙๓๑๗  ภาษาจีนเพ่ืองานขนส่งและโลจิสติกส์                           ๓(๒-๒-๕) 

        Chinese for Transportation and Logistics  
          ๓๐๑๑๙๓๑๘  ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม                       ๓(๒-๒-๕) 

        Chinese for Industry 
         ๒.๒.๓) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                            ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

          ๓๐๑๑๙๔๐๑    ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ๒                                                ๓(๒-๒-๕)  
                                Chinese Business II 
          ๓๐๑๑๙๔๐๒     ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๒                            ๓(๒-๒-๕) 
                    Chinese for Hotel II 
          ๓๐๑๑๙๔๐๓  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๒                        ๓(๒-๒-๕) 
            Chinese for Travel II 
          ๓๐๑๑๙๔๐๔  อักษรจีน                               ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese Characters  
          ๓๐๑๑๙๔๐๕  ปรัชญาจีน                              ๓(๓-๐-๖) 
          Chinese Philosophy 

๓๐๑๑๙๔๐๖  ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์                           ๓(๒-๒-๕)
  Chinese for Public Relations 

          ๓๐๑๑๙๔๐๗  ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ                             ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese for Secretarial Science 
        



 

๒๒ 
 

          ๓๐๑๑๙๔๐๘  ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน                                      ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese for Job Application 
          ๓๐๑๑๙๔๐๙  ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์                 ๓(๒-๒-๕) 
     Chinese in Audio-Visual Media 
          ๓๐๑๑๙๔๑๐  สัมมนาภาษาจีน                                     ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese Seminar 
          ๓๐๑๑๙๔๑๑  การสอนภาษาจีน                           ๓(๒-๒-๕) 
          Chinese Teaching Pedagogics  
         ๓๐๑๑๙๔๑๒  ส านวนและสุภาษิตจีน                                    ๓(๓-๐-๖) 

       Chinese Idioms Expression and Proverbs 
         ๓๐๑๑๙๔๑๓  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน         ๓(๒-๒-๕) 

        Computer Software in Chinese 
         ๓๐๑๑๙๔๑๔  ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น                     ๓(๓-๐-๖) 
         Basic Chinese History  
         ๓๐๑๑๙๔๑๕  การพูดภาษาจีนแบบทางการ             ๓(๒-๒-๕) 
    Formal Chinese Speaking 
         ๓๐๑๑๙๔๑๖  ศิลปะจีน                 ๓(๒-๒-๕) 
            Chinese Arts 
         ๓๐๑๑๙๔๑๗  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับกลาง                  ๓(๒-๒-๕) 
    HSK Intermediate Level Training  
         ๓๐๑๑๙๔๑๘  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสูง                     ๓(๒-๒-๕) 
    HSK Advanced Level Training  
         หมายเหตุ HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Proficiency Test)     
       

   ๒.๒.๔) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม          ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
         ๓๐๑๑๙๙๐๑  สหกิจศึกษา                         ๖(๖๔๐) 
         Co–operation Education 
         ๓๐๑๑๙๙๐๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                       ๓(๓๖๐) 

 
      ๒.๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
                         นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือก
เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยนครพนมรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา  
         
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา  
        แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
                     

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐xxxx     วิชาเลือกในกลุ่มภาษา ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๑   วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๐๐๐๔๑๐๑   สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม 
                    แม่น้ าโขง 

๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๙๒๐๑  ภาษาจีนระดับต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๒๐๕  สัทศาสตร์ภาษาจีน ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๔  ปริทัศน์จีนศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๒๑(๑๙-๔-๔๐) 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๖  การปฐมพยาบาล ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๔๑๐๗  จิตวิทยาในชีวติประจ าวันและการท างาน 
                   เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

๓(๓-๐-๖) 

 
เฉพาะ ๓๐๑๑๙๒๐๒  การฟัง–พูดภาษาจีน ๑ ๓(๒-๒-๕) 

๓๐๑๑๙๒๐๓  การอ่านภาษาจีน ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๑  ภาษาจีนระดับต้น ๒   ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๘(๑๕-๖-๓๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 

เฉพาะ 

๓๐๐๐๕๑๐๒  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์  
                   และการตัดสินใจ  

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๐๐๖๑๐๓  ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการผลิตสื่อดิจิทัล  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๗๑๐๑  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่  
                   และความเป็นผู้ประกอบการ   

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๑๑๙๓๐๒  ภาษาจีนระดับกลาง ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๕  การฟัง–พูดภาษาจีน ๒ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๑  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๒  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑                                         ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๒๑(๑๗-๘-๓๘) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

 หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
 

๓๐๑๑๙๓๐๓  ภาษาจีนระดับกลาง ๒ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๘  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ๑                                                      ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๖  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๗  ภาษาจีนเพ่ืองานขนส่งและโลจิสติกส์                    ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๘  ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม   ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔xx   วิชาเฉพาะเลือก ๑  ๓(x-x-x) 

รวม ๑๘(x-x-x) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
  

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
 

๓๐๑๑๙๒๐๔  การเขียนภาษาจีน ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๒๐๖  ไวยากรณ์จีน ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๔  ภาษาจีนระดับสูง ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๖  การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน  ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๕  วัฒนธรรมจีน                                ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔xx   วิชาเฉพาะเลือก ๒        ๓(x-x-x) 

รวม    ๑๘(x-x-x) 
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๙๓๑๐  วรรณกรรมจีนเบื้องต้น ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๙  การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔xx   วิชาเฉพาะเลือก ๓  ๓(x-x-x) 
๓๐๑๑๙๔xx   วิชาเฉพาะเลือก ๔ ๓(x-x-x) 
xxxxxxxx       วิชาเลือกเสรี ๑ ๓(x-x-x) 

รวม ๑๒(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

๓.๑.๕ แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
  

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๙๓๐๗  การแปลจีน–ไทย ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๓  การวิจัยและการน าเสนอ 
                   ผลงานวชิาการทางภาษาจีน 

๓(๒-๒-๕) 

๓๐๑๑๙๔xx   วิชาเฉพาะเลือก ๕ ๓(x-x-x) 
xxxxxxxx       วิชาเลือกเสรี ๒ ๓(x-x-x) 

รวม ๑๒(x-x-x) 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

สหกิจศึกษา ๓๐๑๑๙๙๐๑  สหกิจศึกษา ๖(๖๔๐) 
รวม ๖(๖๔๐) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 
 

๓.๑.๖ แผนส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
  

หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๙๓๐๗  การแปลจีน–ไทย ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๓  การวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการทาง 
                   ภาษาจีน 

๓(๒-๒-๕) 

๓๐๑๑๙๔xx  วิชาเฉพาะเลือก ๕ ๓(x-x-x) 
๓๐๑๑๙๔xx  วิชาเฉพาะเลือก (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึก 
                  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน) 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxx      วิชาเลือกเสรี ๒ ๓(x-x-x) 
รวม ๑๕(x-x-x) 

 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
๓๐๑๑๙๙๐๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ๓(x-x-x) 

รวม ๓(x-x-x) 
             
๓.๑.๗ ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 



มคอ.๒ 
 

๒๙ 

๓.๒  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๒.๑  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
ภาระงานสอน 

ที่มีอยู่แล้ว 
ภาระงานสอนที่

จะมีในหลักสูตรนี้ 
๑ นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Language, 
Southwest University, China: 
ค.ศ.2013 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๔๕๐ ๕๔๐ 

๒ นางสาวจิตต์โสภิณ  
พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

- Ph.D. Linguistics and 
Applied Linguistics (Chinese), 
Minzu University of China, 
China: ค.ศ.2016 
- M.A. Linguistics and Applied 
Linguistics (Chinese), Yunnan 
Normal University, China: ค.ศ.
2010 
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนา
สังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

๔๕๐ ๕๔๐ 

๓ นางสาวพัทธ์วริน  
อรรคศรีวรโชติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

- Ph.D. International Chinese 
Language Teaching,  Minzu 
University of China, China: 
ค.ศ.2018 
- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Language,  
Tianjin Normal University, 
China: ค.ศ.2012 
- อ.บ. (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร: พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 

๔๕๐ ๕๔๐ 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
ภาระงานสอน 

ที่มีอยู่แล้ว 
ภาระงานสอน 

ที่มีอยู่แล้ว 
๔ นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
 

- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Language, 
Chongqing University, China: 
ค.ศ.2014 
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๔๕๐ ๕๔๐ 

๕ นางสาวปรียากร บุญธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Language, 
Southwest University, China: 
ค.ศ.2011 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.
๒๕๕๒ 

๔๕๐ ๕๔๐ 

๖ นางสาวปวีณา แพงสอน 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages, 
Anhui Normal University, 
China: ค.ศ.2016 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

- ๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
         ๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
                สหกิจศึกษา ประสบการณ์ท างานในบริษัท หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาจีน เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๖ สัปดาห์ (๖๔๐ ชั่วโมง) และจะต้องได้รับรองจากสถานประกอบการ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านภาษาจีนในหน่วยงาน บริษัท สถาน
ประกอบการ ที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ 
         ๔.๒ ช่วงเวลา  
               ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ (๖๔๐ ชั่วโมง)  

    ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
     ไม่มี 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
         ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

      นักศึกษาเขียนงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน โดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ของวิชาเฉพาะ มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาจีน ซ่ึง
นักศึกษาสามารถเลือกเนื้อหาทั้งทางด้านภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวรรณคดีจีน เป็นต้น 
ทั้งนีต้้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง และนักศึกษาต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอีกด้วย  

     ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
           นักศึกษาเขียนงานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  

           ๕.๓ ช่วงเวลา  
      ในภาคการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการภาษาจีน  

(ปีการศึกษา ที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑) 
          ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต: 

        ๕.๔.๑ สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต (ระยะเวลารวม ๑๖ สัปดาห์ หรือ ๖๔๐ ชั่วโมง) 
             ๕.๔.๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓ หน่วยกิต (ระยะเวลารวม ๓๖๐ ชั่วโมง) 
      ๕.๕ การเตรียมการ  

      มีการก าหนดชั่วโมง การให้ค าปรึกษา ปรับแก้ภาษาให้สละสลวยและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ตามข้ันตอนตามวัตถุประสงค์ของหัวข้ออีกท้ังมีตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัยหรือโครงการให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้
เรียนรู้เป็นแนวทาง 
           ๕.๖ กระบวนการประเมินผล   
                ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัยหรือโครงการ รายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอตามระยะเวลา การน าเสนองานวิจัยซึ่งในการจัดสอบการน าเสนอ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่น้อย
กว่า ๓ คน  
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาจีน ๑. หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องมีผลการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับกลางขึ้นไป จึงจะสามารถ
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาจีนได ้ 
๒. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ
ใช้ภาษาจีน  
๓. สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ
ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก  
๔. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
ภาษาจีนต่าง ๆ  

๒. มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ ๑. มีการออกแบบหลักสูตรให้มีวิชาทางวิชาชีพ เช่น 
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 
ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
๒. มีการออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ตามกลุ่มวิชาชีพที่เลือกหรือตามความสนใจ 

๓. มีความรู้พ้ืนฐานด้านการวิจัย ๑. มีการออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาการวิจัยและการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการภาษาจีน  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
น าเสนอผลงานทาง วิชาการระดับปริญญาตรีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔. มีจิตสาธารณะต่อสังคม - สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ  
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
        ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
               ๒.๑.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                        ๑.๑.๑ ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์  
                        ๑.๑.๒ ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                        ๑.๑.๓ เขา้ใจความเป็นพลเมืองภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่ 
                        ๑.๑.๔ มีจรรยาบรรณในการใช้ภาษาจีน เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีความ
รับผิดชอบสังคม  

    ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1.2.1 ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความ

มีวินัยในการท างาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน  
                        ๒.๑.๒.๒ นักศึกษาน าเสนองานเดี่ยวหรืองานกลุ่มด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหาที่น าเสนอที่แสดงถึงการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
                        ๒.๑.๒.๓ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดย
ใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 
                        ๒.๑.๒.๔ ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนการ
วางตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  

    ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๒.๑.๓.๑ ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะค าถามแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted 
Response) 
                         ๒.๑.๓.๒ ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices Question) 
                         ๒.๑.๓.๓ สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
                         ๒.๑.๓.๔ การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 
                         ๒.๑.๓.๕ การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบ
กลุ่มและรายบุคคล 
                         ๒.๑.๓.๖ ผู้เรียนไม่คัดลอกผลงาน 
        ๒.๒ ด้านความรู้ (Knowledge) 

  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ๒.๒.๑.๑ มีความสามารถในการแสดงออกด้านการสื่อสารทางภาษา 

                       ๒.๒.๑.๒ มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                       ๒.๒.๑.๓ มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                       ๒.๒.๑.๔ มีความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
    ๒.๒.๑.๕ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ          
เชิงสร้างสรรค์ 
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                       ๒.๒.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และ
อธิบายเกี่ยวกับจีนได้  

  ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                       ๒.๒.๒.๑ ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ Active Learning 
                       ๒.๒.๒.๒ จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียน
เพ่ือน าข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน  
(นโยบายการพัฒนา และผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดท่ีแตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 
                       ๒.๒.๒.๓ เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรง
ให้กับนักศึกษา 
                       ๒.๒.๒.๔ เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาตามลักษณะของวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

  ๒.๒.๒.๕ นักศึกษาได้มีการอภิปรายกลุ่ม ได้ลงมอืปฏิบัติจริงและมีการประยุกต์ใช้ภาษาจีน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
                       ๒.๒.๓.๑ การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
                       ๒.๒.๓.๒ การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question) 
                       ๒.๒.๓.๓ ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
        ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

  ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       ๒.๓.๑.๑ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง
และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
                       ๒.๓.๑.๒ มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
                       ๒.๓.๑.๓ วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 
                       ๒.๓.๑.๔ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ทางด้านภาษาจีนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       ๒.๓.๒.๑ การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
                       ๒.๓.๒.๒ กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา 
                       ๒.๓.๒.๓ แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 
                       ๒.๓.๒.๔ การท ากิจกรรม โครงการให้เน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน 

  ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       ๒.๓.๓.๑ ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
                       ๒.๓.๓.๒ ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
                       ๒.๓.๓.๓ ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
                       ๒.๓.๓.๔ ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
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รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
        ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

   ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                       ๒.๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
                        ๒.๔.๑.๒ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
                        ๒.๔.๑.๓ มีความสามารถในการท างานร่วมกับชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและ
เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 

   ๒.๔.๑.๔ เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า        
ผู้ตาม และท างานเป็นทีมได้ดี 
                        ๒.๔.๑.๕ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาภาษาจีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 

   ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   ๒.๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
   ๒.๔.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 

                        ๒.๔.๒.๓ จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน 
   ๒.๔.๒.๔ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
    ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    ๒.๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนท้องถิ่น 
     ๒.๔.๓.๒ สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
     ๒.๔.๓.๓ ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
                         ๒.๔.๓.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  

        ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

     ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                        ๒.๕.๑.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 

   ๒.๕.๑.๒ มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและ
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การท างาน 
   ๒.๕.๑.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทางด้านภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม 

   ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        ๒.๕.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
                        ๒.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้น
ให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
                        ๒.๕.๒.๓ มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี   
               ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        ๒.๕.๓.๑ ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการ
น าเสนองาน 
                        ๒.๕.๓.๒ ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลรวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 

    ๒.๕.๓.๑ ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์เชิง คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
         ๒.๖ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  

    ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ   
                    ๒.๖.๑.๑ มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และเข้าใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง  
                    ๒.๖.๑.๒ มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านภาษาจีน 

               ๒.๖.๑.๓ มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
     ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ   

                        ๒.๖.๒.๑ มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาจีน 

              ๒.๖.๒.๒ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาจีน 
    ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  
             ๒.๖.๓.๑ การประเมินผลตามจริงจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
             ๒.๖.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติจากสถานการณ์จ าลอง 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (General Education Program Mapping)  
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้   
      ๑. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
          ๑.๑ ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์  
          ๑.๒ ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          ๑.๓ เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่ 
          ๑.๔ มีจรรยาบรรณในการใช้ภาษาจีน เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีความรับผิดชอบสังคม                                                  
      ๒. ความรู้ (Knowledge) 
          ๒.๑ มีความสามารถในการแสดงออกด้านการสื่อสารทางภาษา 
          ๒.๒ มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ๒.๓ มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
          ๒.๔ มีความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
          ๒.๕ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ          
เชิงสร้างสรรค์ 
          ๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาจีน สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับจีนได้ 
     ๓. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
          ๓.๑ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ 
          ๓.๒ มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
          ๓.๓ วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 
          ๓.๔ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ทางด้านภาษาจีน
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsebility) 
          ๔.๑ มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
          ๔.๒ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
          ๔.๓ มีความสามารถในการท างานร่วมกับชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความ
เป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
          ๔.๔ เป็นสุภาพชน มบีุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม 
และท างานเป็นทีมได้ดี 
          ๔.๕ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 
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   ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) 
           ๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
           ๕.๒ มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและการท างาน  
           ๕.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทางด้านภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม 
    ๖. ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Skills)  
          ๖.๑ มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และเข้าใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  
          ๖.๒  มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านภาษาจีน 

 ๖.๓  มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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มคอ.๒ 
 

๒๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (General Education Program Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความสมัพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑. หมวดรายวิชาศกึษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา  
๑.๑.๑ ภาษาอังกฤษ                          
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                          
๓๐๐๐๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                          
๑.๑.๒ ภาษาไทย                          
๓๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยส าหรับชาว 
ต่างประเทศ                          

๑.๑.๓ ภาษาต่างประเทศ                          
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                           
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                          
๑.๒ กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์  

๓๐๐๐๔๑๐๑ สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง                              

๓๐๐๐๔๑๐๒ วัยใสใจสะอาด                          

๓๘ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๓๐๐๐๔๑๐๓ คุณธรรมและจริยธรรมกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต                          

๓๐๐๐๔๑๐๔ ศาสตร์ของความสุข                          
๓๐๐๐๔๑๐๕ ความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย                          

๓๐๐๐๔๑๐๖ สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด                          
๓๐๐๐๔๑๐๗ จิตวิทยาในชีวิตประจ าวันและ
การท างานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                          

๓๐๐๐๔๑๐๘ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                          
๑.๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

                         

๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์เพื่อการคิด 
การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 

                         

๓๐๐๐๕๑๐๓ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       

                         

๓๐๐๐๕๑๐๔ อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ                          

๓๐๐๐๕๑๐๕ การคิดเชิงสร้างสรรค์และ 
การแก้ปัญหา             

                         

๓๐๐๐๕๑๐๖ การปฐมพยาบาล                          
๓๐๐๐๕๑๐๗ สุนทรียภาพทางเกษตรและ 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

                         

๑.๔. กลุ่มวิชาสหศาสตร ์  
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศและความ 
ฉลาดทางดิจิทัล 

                         

๓๐๐๐๖๑๐๒ การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก                          
                          

๓๙ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๓๐๐๐๖๑๐๓ ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ 
การผลิตสื่อดิจิทัล 

                         

๓๐๐๐๖๑๐๔ การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 
ในชีวิตประจ าวัน 

                         

๓๐๐๐๖๑๐๕ การพัฒนาบุคลิกภาพและการ 
พูดต่อสาธารณชน 

                         

๓๐๐๐๖๑๐๖ กีฬา นันทนาการ และ 
กิจกรรมค่ายพักแรมเพ่ือสุขภาพ 

                         

๑.๕. กลุ่มวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ                          
๓๐๐๐๗๑๐๑ การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ
ความเป็นผู้ประกอบการ   

                         

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐาน
วิชาชีพ) 

 

๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑                          
๓๐๑๑๙๒๐๒ การฟัง-พูดภาษาจีน ๑                          
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐาน
วิชาชีพ)                          

๓๐๑๑๙๒๐๓ การอ่านภาษาจีน                          
๓๐๑๑๙๒๐๔ การเขียนภาษาจีน                          
๓๐๑๑๙๒๐๕ สัทศาสตร์ภาษาจีน                          
๓๐๑๑๙๒๐๖ ไวยากรณ์จีน                          
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ)  
๓๐๑๑๙๓๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๒                           
๓๐๑๑๙๓๐๒ ภาษาจีนระดับกลาง ๑                          
๓๐๑๑๙๓๐๓ ภาษาจีนระดับกลาง ๒                          
๓๐๑๑๙๓๐๔ ภาษาจีนระดับสูง                          
๓๐๑๑๙๓๐๕ การฟัง–พูดภาษาจีน ๒                          

๔๐ 
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กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ) ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๓๐๑๑๙๓๐๖ การอ่านส่ิงพิมพ์ภาษาจีน                          
๓๐๑๑๙๓๐๗ การแปลจีน–ไทย                          
๓๐๑๑๙๓๐๘ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ๑                          
๓๐๑๑๙๓๐๙ การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ                          
๓๐๑๑๙๓๑๐ วรรณคดีจีนเบื้องต้น                          
๓๐๑๑๙๓๑๑ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๑                          
๓๐๑๑๙๓๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑                          
๓๐๑๑๙๓๑๓ การวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการภาษาจีน                          

๓๐๑๑๙๓๑๔ ปริทัศน์จีนศึกษา                          
๓๐๑๑๙๓๑๕ วัฒนธรรมจีน                          
๓๐๑๑๙๓๑๖ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                          
๓๐๑๑๙๓๑๗ ภาษาจีนเพ่ืองานขนส่งและ 
โลจิสติกส์                          

๓๐๑๑๙๓๑๘ ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม                          
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)  
๓๐๑๑๙๔๐๑ ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๒                          
๓๐๑๑๙๔๐๒ ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๒                            
๓๐๑๑๙๔๐๓ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๒                          
๓๐๑๑๙๔๐๔ อักษรจีน                          
๓๐๑๑๙๔๐๕ ปรัชญาจีน                          
๓๐๑๑๙๔๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์                          

๓๐๑๑๙๔๐๗ ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ                          
๓๐๑๑๙๔๐๘ ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน                          
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์                          
๓๐๑๑๙๔๑๐ สัมมนาภาษาจีน                          

๔๑ 
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กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก) ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๓๐๑๑๙๔๑๑ การสอนภาษาจีน                          
๓๐๑๑๙๔๑๒ ส านวนและสุภาษิตจีน                          
๓๐๑๑๙๔๑๓ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน                          

๓๐๑๑๙๔๑๔ ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น                          
๓๐๑๑๙๔๑๕ การพูดภาษาจีนแบบทางการ                          
๓๐๑๑๙๔๑๖ ศิลปะจีน                          
๓๐๑๑๙๔๑๗ การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนระดับกลาง                          

๓๐๑๑๙๔๑๘ การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนระดับสูง                          

กลุ่มวิชาฝกึประสบการณภ์าคสนาม  
๓๐๑๑๙๙๐๑ สหกิจศึกษา                          
๓๐๑๑๙๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาจีน                          

 

๔๒ 



 

 

๔.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
๑ ๑) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและรู้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 600 ค า 

๒)  สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในมิติทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม 
๓) สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน หลักการใช้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน  
ในชีวิตประจ าวัน การอ่านสัทศาสตร์ภาษาจีน และการเขียนอักษรจีน 

๒ ๑) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและรู้ค าศัพท์ภาษาจีนในระดับกลางไม่น้อยกว่า 1,200 ค า 
๒) สามารถสื่อสารภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ ในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจ 
๓) สามารถสื่อสารภาษาจีนทางด้านการบิน 
๔) สามารถสื่อสารภาษาจีนในด้านภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์ 

๓ ๑) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและรู้ค าศัพท์ภาษาจีนในระดับสูงไม่น้อยกว่า 2,000 ค า 
๒) สามารถเข้าใจไวยากรณ์จีน และสามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 
๓) สามารถเขียนภาษาจีน หลักการทางการเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 
๔) สามารถอธิบายเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนทั้งในระดับจีนโบราณ จีนสมัยใหม่ และจีนร่วมสมัย 
๕) สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน 

๔ ๑) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และรู้ค าศัพทภ์าษาจีนในระดับสูงไม่น้อยกว่า 2,500 ค า 
๒) สามารถแปลจีน-ไทย  
๓) สามารถท าวิจัยในศาสตร์ทางภาษาจีนได้ 
๔) สามารถท างานและแก้ไขปัญหาการท างานในสถานประกอบการที่ใช้การสื่อสารภาษาจีน  
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๖) 
 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

          ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา                                                                                                 
        ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
       การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน     
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
       การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล                                                              
          ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

    การก าหนดกลวิธี การทวนสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการท าวิจัย 
สัมฤทธิ์ผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน 

      ๒.๒.๑ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

      ๒.๒.๒ การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

      ๒.๒.๓ การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
      ๒.๒.๔ การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตซึ่งส าเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ    
      ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
           3.1 เรียนครบตามหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
           ๓.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิต
สะสมไม่ต่ ากว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
           ๓.๓ ก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องท าการทดสอบเพ่ือสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 
ระดับกลางขึ้นไป เพ่ือประโยชน์ในการน าผลคะแนนสอบไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อหรือน าไปยื่นสมัครงาน    
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

 

  ๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่  
   ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
    ๑.๒ หลักสูตรประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตรในการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมอบหมายตามภาระงาน
โดยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของอาจารย์กับประธานหลักสูตร และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล                               
          ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

          ๒.๑.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
        ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

    ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม                            

    ๒.๒.๒ มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน และการ
ประยุกต์ใช้ภาษาจีน                

    ๒.๒.๓ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน 

    ๒.๒.๔ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยและ
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑.  การก ากับมาตรฐาน 
      การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  
      ๑.๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
      ๑.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       ๑.๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า ๒
หลักสูตร 
        ๑.๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
                ๑.๔.๑ อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่เปิดสอน หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้                   
                ๑.๔.๒ อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
         1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี 
๒.  บัณฑิต      
         ๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนให้มีความทันสมัย  
         ๒.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนด าเนินการส ารวจการ
ได้งานท าของบัณฑิตทุกปี เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 
๓. นักศึกษา 
          ๓.๑ การรับนักศึกษา 

    ๓.๑.๑ เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนครพนมการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา 

    ๓.๑.๒ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
              ๓.๑.๓ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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      ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
               ๓.๒.๑ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยเริ่มจาก
การจัด ปฐมนิเทศแนะน าหลักสูตรวิชาที่เรียน กฎระเบียบต่างๆ และจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ภาษาจีนก่อนเปิดเรียน ๒ สัปดาห์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน  
               ๓.๒.๒ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอด
หลักสูตร    
        ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

    ๓.๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการ
ส าเร็จการศึกษาให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

    ๓.๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตรและการจัดบริการของคณะทุกปีการศึกษา  

    ๓.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือพิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  
๔. อาจารย ์
        ๔.๑ การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ 
              ๔.๑.๑ ระบบการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ เพื่อท าการรับสมัคร
สอบคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน/วิจัย 
ผลงานวิชาการ เป็นต้น 
              ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 
              มีการก าหนดเป้าหมายบริหารอาจารย์เพ่ือให้ท างานอย่างมีความสุขและเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการด าเนินงาน ดังนี้ 
              การมอบหมายงาน การก ากับติดตามการท างาน การนิเทศงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงการท างาน การให้ขวัญก าลังใจในการท างาน หลักสูตรได้ส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยมีการส ารวจความต้องการอาจารย์แต่ละท่าน เช่น ด้านการศึกษาต่อ การท าวิจัย 
การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน การเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ เป็นต้น                                                                 
              ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
              ๔.๑.๓.๑ คณะก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการลา
ศึกษาต่อและการ ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

             ๔.๑.๓.๒ คณะและภาควิชาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วม
ประชุม วิชาการและน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
        ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
               ๔.๒.๑ มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
               ๔.๒.๒ มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
        ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
               ๔.๓.๑ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
               ๔.๓.๒ มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
        ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ๔ ปี โดยจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ แผน ดังนี้ 

    ๕.๑.๑ แผน ๔ ปี คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม ๔ ปี 
    ๕.๑.๒ แผน ๓+๑ คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม ๓ ปี (ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔) และเรียนที่

สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ ป ี(ชั้นปีที่ ๓) หลักสูตรมีความร่วมมือกับ Yunnan Minzu University ซึ่งมี
หน่วยกิตรวม ๑๒๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

             ๕.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
             ๕.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๙๓ หน่วยกิต 
             ๕.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

        ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ๕.๒.๑ การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

             ๕.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอนของแต่ละ
รายวิชาตามความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ 

             ๕.๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
               ๕.๒.๒ การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

             ๕.๒.๒.๑ อาจารย์ผู้สอนและ/หรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.๓, ๔, ๕, ๖ 
และวางแผนจัดการเรียนการสอนและติดตามการประเมินผลรายวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

             ๕.๒.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.๓, 
๔, ๕, ๖ ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                         ๕.๒.๒.๓ ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ภายใน ๑๔ วัน และมคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
                 ๕.๒.๓ การสนับสนุน และการให้ค าแนะน านักศึกษา 
                ๕.๒.๓.๑ สาขาวชิาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมก าหนด
บทบาทหน้าที่                  

               ๕.๒.๓.๒ สาขาวชิาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีละ ๑ คน   
               ๕.๒.๓.๓ จัดตารางพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาใน/นอกตารางเรียนของทุกภาค 

การศึกษา                        
               ๕.๒.๓.๔ มีอาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและทักษะการใช้ชีวิต                                  
               ๕.๒.๓.๕ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย             
       ๕.๒.๔ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

                          ๕.๒.๔.๑ มีช่องทางรับค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ของนักศึกษาในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

               ๕.๒.๔.๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลด้านการจัดการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พิจารณาค าร้องกรณีมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและด าเนินการตามความเหมาะสม 
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          ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
                 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ มคอ.๖) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ๖.๑ มีระบบและกลไกการด าเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา/
คณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.2 มีการจัดสรรงบประมาณและควบคุบ ก ากับ ประเมินคุณภาพและปริมาณจ านวน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
ความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                 (๑) ความพร้อมทางกายภาพ  
                      (๑.๑) ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ  

              รายละเอียดห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ  จ านวน (ห้อง) 
๑. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดเล็ก (ความจุนักศึกษาน้อยกว่า 50 คน) 23 
๒. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดกลาง (ความจุนักศึกษามากกว่า 51-80 คน) ๒ 
๓. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดใหญ่ (ความจุนักศึกษามากกว่า 81 - 180 คน) 2 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
6. ห้องประชุมพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ 4 
                       (๑.2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
                                (๑.2.๑) อุปกรณ์การเรียนการสอน   

                             รายละเอียด  จ านวน (เครื่อง)  
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ 100 
๒. เครื่องฉายภาพเสมือน 40 
๓. เครื่องโปรเจคเตอร์ 40 
                                (๑.2.๒)  จ านวนหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุดภายในคณะ/วิทยาลัย 

 จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอนและท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุดคณะ 

 
หนังสือภาษาไทย ๑,๙๙๑ - 
หนังสือภาษาอังกฤษ ๔๓๕ - 
หนังสือภาษาจีน 34 - 
วารสารภาษาไทย ๑๓๗ - 
วารสารภาษาอังกฤษ ๕๕ - 
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 จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอนและท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุดคณะ 

 
วารสารภาษาจีน 13 - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพ่ือการศึกษา  ๑๕ - 
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet ๑๕ - 

  6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้ 
              ๖.๓.๑ ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง           
ของทรัพยากรการเรียนรู้ แล้วน าเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
          ๖.๓.๒ จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินโดย
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
ความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องของทรัพยากรการเรียนรู้ 
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน หลักสูตร 

× × × × × 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ  
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทกุรายวิชา 

× × × × × 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ  มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

× × × × × 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 × × × × 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

× × × × × 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปี 

× × × × × 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   × × 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    × 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้บังคับ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
           ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

         ๑.๑.๑ สาขาวิชาภาษาจีนจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 
                 ๑.๑.๒ สาขาวิชาภาษาจีนจัดให้มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ให้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนอาจารย์ประจ า ภายในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา 
           ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                     ๑.๒.๑ นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาในระบบบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 
                  ๑.๒.๒ ประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกคนโดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์ 
                  ๑.๒.๓ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ แจ้งผลการประเมินต่อ
อาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชา เพ่ือให้อาจารย์น าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงทักษะการสอนของ
อาจารย์ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
           ๒.๑ นักศึกษาและบัณทิต 
                  ๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และน าผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการวางแผนประเมินหลักสูตร 
                  ๒.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
                  ๒.๑.๓ ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร 
           ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

       ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกร่วมวิเคราะห์ และประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร      
           ๒.๓ ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ     
        ติดตามบัณฑิตใหม่ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากทั้ง ๓ กลุ่ม น ามาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ตามระบบ IQA 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          ๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
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          ๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรโดยวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อเสนอแนะ 
          ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
ค าอธิบายรายวิชา 

   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๑. กลุ่มวิชาภาษา 
๓๐๐๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           ๓(๓-๐-๖) 

 English for Communication   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียน เพ่ือการใช้ในชีวิตประจ าวัน ความรู้และ

ทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานใน
การสนทนา ตามสถานการณ์ และตามโอกาสทางสังคม 

 Listening, speaking, reading, and writing skills for use in everyday life; 
knowledge and English language usage skills with topics on current social and cultural 
issues; basic English language usage for conversations in different situations and social 
occasions. 

 
๓๐๐๐๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           ๓(๓-๐-๖) 

 English for Academic Purposes 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน  
 Development of knowledge and English language use skills for academic 

communication, practice in listening, speaking, reading and writing skills with create a 
bridge to the learner’s field of study.  

 
๓๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   ๓(๓-๐-๖) 

 Thai for Communication 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง 

การพูด  การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ 

 Characteristics and importance of the Thai language; Thai usage for 
communication; listening, speaking, reading, writing, and critical thinking skills for 
efficient communication and applying knowledge in various types of presentations. 
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๓๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ           ๓(๓-๐-๖) 
 Thai for Foreigners 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ไทย ระบบเสียง ถ้อยค า และประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

ภาษาไทย การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 Thai grammatical structures; sound systems, words, and sentences used 

in Thai communication; practice in listening; speaking, reading, and writing skills. 
 
๓๐๐๐๓๑๐๑  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                               ๓(๓-๐-๖)     
                   Chinese for Communication  

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 
 The Pinyin system; writing principles of Chinese characters; basic 

structures and grammar; listening, speaking, reading and writing for basic sentences; 
vocabulary and expressions used in daily life. 
 
๓๐๐๐๓๑๐๒  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                 ๓(๓-๐-๖) 

 Vietnamese for Communication 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรเวียดนาม ระบบสัทอักษรภาษาเวียดนาม การใช้
ภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม   

 Development of knowledge and usage skills in Vietnamese for 
communication; practice in listening, speaking, reading, and writing skills; Vietnamese 
alphabet and writing methods; Vietnamese phonetic system; using basic Vietnamese in 
various situations and social occasions. 

 
๒.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

๓๐๐๐๔๑๐๑  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง            ๓(๓-๐-๖)  
  Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region   

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความเป็นมาของสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โครงการพัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขง  สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปัญหาแล
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ผลกระทบที่มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนม 

 Background of the Greater Mekong Sub-Region (GMS) societies; social 
development projects of the GMS; current social changes of the GMS; problems and 
effects on the GMS development; social and cultural study of Nakhon Phanom 
Province. 
 
๓๐๐๐๔๑๐๒  วัยใสใจสะอาด            ๓(๓-๐-๖) 

 Integrity in the New Generation 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมายของค าว่าทุจริตและคอรัปชั่น การปลูกจิตส านึก การขัดเกลาทางสังคม การ

มีส่วนร่วมของชุมชน การยับยั้งและป้องกันการทุจริต การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 Meanings of dishonesty and corruption; fostering conscience; 
socialization;  community participation; inhibition and prevention of dishonesty; 
application of the philosophy in sufficiency economy as a tool to prevent corruption. 
 
๓๐๐๐๔๑๐๓  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต        ๓(๓-๐-๖) 

 Virtues, Ethics and Life Quality Development 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม

พ้ืนฐาน ส าหรับการครองคนและครองงาน หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ 
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคนไทย ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
ปัจจุบัน แนวทางการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้การด าเนินชีวิตที่มี
คุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 Definitions and importance of virtues and ethics; basic principles of 
virtues and ethics for self-management, human management, and job management; 
principles of the development of professions; desirable characteristics of Thai people; 
problems and problem-solving regarding virtues and ethics in today’s society; 
guidelines for virtue and ethic applications in life quality development for living in 
society with happiness and quality of life.  
 
๓๐๐๐๔๑๐๔  ศาสตร์ของความสุข            ๓(๓-๐-๖) 

 Science of Happiness    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
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 แนวคิดและความส าคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด าเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ 

 Concepts and importance of happiness; dimensions of happiness; the art 
of a happy lifestyle; practice for physical and mental well-being; an aesthetic lifestyle. 
 
๓๐๐๐๔๑๐๕  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย          ๓(๓-๐-๖) 

 Citizenship in a Democratic Society  
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิ

และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

 Concepts, principles, and bodies of knowledge about citizenship in a 
democratic society; the rights and duties of citizens according to the constitution; 
sustaining prestige and values of humanity; development of peaceful participation; 
development of public-mindedness to cultivate citizenship. 

 
๓๐๐๐๔๑๐๖  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด            ๓(๓-๐-๖) 

 Aesthetics of Thinking    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 การวิเคราะห์คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ ศิลป์ สร้างสรรค์ของรูปแบบ ศิลปะ การ

ออกแบบ การแสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัด
นิทรรศการ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 Aesthetic value analysis; aesthetics; creativity of styles; arts, designs, 
drama and music; application in everyday life; works transfer; exhibiting; creative ideas 
and imagination.    

 
๓๐๐๐๔๑๐๗  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวันและการท างานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต             ๓(๓-๐-๖) 

 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทักษะชีวิต ทักษะเฉพาะ

บุคคล ทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อารมณ์และแรงจูงใจในการ
ท างาน มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียดและการจัดการกับความเครียด 

           Concepts and theories of psychology; individual differences; basic 
concepts of life skills, personal skills, social skills, development of thinking skills, 
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personality improvement as well as enhancement of virtue and ethics, self-
understanding, and understanding of others; analysis of interpersonal interactions; 
emotions and motivations, human relationships; emotional intelligence, mental health 
and self-adjustment, common mental health problems, stress and stress management. 
 
๓๐๐๐๔๑๐๘ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             ๓(๓-๐-๖)  

Laws in Daily life  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการและระบบกฎหมาย

ประเภทและล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ สาระส าคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Meanings and general characteristics of law, origins of law; evolution of 
law and legal systems; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of rights 
and duties; basic essence of constitutional and administrative laws; civil and 
commercial code, civil justice procedure, and criminal law; criminal justice procedure; 
laws related to daily life. 

 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๓๐๐๐๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต          ๓(๓-๐-๖) 
 Science for Lifelong Learning  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

   Prerequisites: None 
 ทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต การ

แก้ปัญหาและการพัฒนาตนเอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจ าวัน วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และวิจัยเพ่ือการแสวงหาความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลให้เท่าทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  

Scientific skill and attitude to develop thinking skills and lifelong learning, 
problem-solving and self-development, application of technology and innovation in 
daily life, scientific and research methods for acquiring knowledge and analyzing 
information to keep up with the age of change. 

๓๐๐๐๕๑๐๒  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ               ๓(๓-๐-๖) 
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
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 กระบวนการคิด ทักษะการให้เหตุผล การวิเคราะห ์และการตัดสินใจโดยใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติพ้ืนฐานเพื่องานอาชีพ 

 Thinking processes, skills of reasoning, analysis and decision making by 
using processes of mathematics, probability and basic statistics for careers. 

 
๓๐๐๐๕๑๐๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        ๓(๓-๐-๖) 

 Science and Technology in Daily Life   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน

เทคโนโลยี ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการด ารงชีวิต การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Importance of science and technology in daily life; biotechnology; 
nanotechnology, knowledge of energy and technology around us, the impact of 
scientific and technological progress on the environment, health, and livelihood, 
applications of science and technology to local wisdom. 

 
๓๐๐๐๕๑๐๔  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ          ๓(๓-๐-๖) 

 Food, Drugs, and Chemicals for Health   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 
 Prerequisites: None 
 ความรู้เบื้องต้นของอาหารและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเคมีภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น การเลือกใช้และการจัดการผลกระทบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ  

 Basic knowledge of food and nutrition; food supplements; drugs and 
chemicals related to health, herbal medicinal products in local areas; selection and 
management of related effects to ensure health and safety.  

 
๓๐๐๐๕๑๐๕  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                 ๓(๓-๐-๖) 

 Creative Thinking and Problem Solving 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การ

ให้เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหา 

 Principles, concepts and process of creative thinking; information and 
knowledge searching; reasoning, decision making, creative thinking techniques; 
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application of thinking in mathematics, sciences and social sciences for problem 
solving.    

 
๓๐๐๐๕๑๐๖  การปฐมพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 

 First Aids  
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล การห้ามเลือด การ

เข้าเฝือกชั่วคราว ช็อคหมดสติ การเป็นลม สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สารพิษ การเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  

 Importance and need of first aids for wounded persons, hemorrhage 
control, temporary splinting, shock, unconsciousness, faint, foreign objects in the body, 
poisonous substances, transportation of the Injured, and basic resuscitation. 

 
๓๐๐๐๕๑๐๗  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์         ๓(๓-๐-๖) 

 Agricultural Aesthetics and Creative 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียภาพทางการเกษตร กระบวนการเรียนรู้  

ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามทางการเกษตร แนวคิดการสร้างเกษตรเชิง
สร้างสรรค์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน           
การออกแบบภูมิทัศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมเมืองสีเขียว และการออกแบบ และการน าเสนอ
โครงการ 

 Definitions and theories of agricultural aesthetics; learning 
process, experience, and assessment of agricultural aesthetics; concepts in 
creative agriculture, creative agriculture for food production, environment, energy, 
landscape design creative agriculture for green urban society, designs and presentation 
of projects. 

๔. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
๓๐๐๐๖๑๐๑  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล                        ๓(๓-๐-๖) 

Information Literacy and Digital Intelligence  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้

สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ       
ตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย ความเป็นพลเมืองดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการความปลอดภัยและ
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การรับมือกับภัยคุกคามบนเครือข่ายดิจิทัล ร่องรอยทางดิจิทัล การสร้างสัมพันธภาพทางดิจิทัล 
Definitions and importance of information knowledge; personal 

development process of information intellects; analysis of information needs; 
information resource selection; access of information needs; information assessment; 
ethical and legal usage of information; digital citizenship; administrative management of 
time in the digital world; security management and handling with cyber threats; digital 
footprints; digital empathy.  
 
๓๐๐๐๖๑๐๒  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก                    ๓(๓-๐-๖) 

 Photography and Infographics 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None   
 ความหมายและความส าคัญของการถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก พ้ืนฐานงานออกแบบ

ด้วยอินโฟกราฟิก หลักการใช้สี ภาพและอักษร การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ 
วิธีการใช้และการบ ารุงรักษา กล้องและภาพ เลนส์ถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบใน
งานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในสื่อออนไลน์ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  

 Definitions and importance of photography and infographics; basic 
principles of infographic designs; using principles of colors, images, and fonts; 
composition of pictures; types of cameras; uses and maintenance of cameras;  cameras 
and photographs; camera lenses; photographic techniques; composition of designed 
products by ready-made computer programs; applications of infographics in online 
media; design of printing media and multimedia. 
 
๓๐๐๐๖๑๐๓  ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการผลิตสื่อดิจิทัล                           ๓(๓-๐-๖) 
                  Creative Thinking for Digital Media Production 

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ การท างานของสมองซีกซ้าย-ขวา ปัจจัยที่ปิดกั้น 

ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทัศนคติสร้างสรรค์ การสร้าง 
แผนภูมิความคิด เทคนิคพิเศษในการคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงและผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล  

 Characteristics of creative thinking, functions of the left-right cerebral 
hemispheres, factors blocking creative thinking, elements of creative thinking, 
development of creative attitudes; forming a chart of ideas, special techniques in 
creative thinking, association and integration of creative thinking, application of creative 
thinking to communication, applications in generating creative thinking in digital media.  
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๓๐๐๐๖๑๐๔  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจ าวัน                          ๓(๓-๐-๖) 
 Financial Technology Utilization in Daily Life  
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการทาง

การเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการให้บริการและการท าธุรกรรมทางการเงิน การ
จ่ายช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมออมเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ท
การ์ด สกลุเงินดิจิทัล การยื่นภาษีออนไลน์ ประโยชน์ โอกาสและความเสี่ยงของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน 

 Evolution and rapidly changes of the financial service industry; applying 
information technology into financial services and transactions; electronic payment, 
applications of savings software; electronic wallets and smartcards; digital currency; 
online tax payment; benefits, opportunities, and risks of financial technology 
application for new entrepreneurs; financial service businesses; laws and ethics related 
to financial technology.  

 
๓๐๐๐๖๑๐๕  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน                  ๓(๓-๐-๖)  
                   Personality Development and Public Speaking     

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ         

การปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลเพื่อขจัดข้อบกพร่อง การเพ่ิมจุดเด่นของบุคคล หลักการและวิธีการพูด         
การอภิปราย การปาฐกถา การโต้วาที การแถลงการณ์ การใช้ถ้อยค าและน้ าเสียงและท่าทางท่ีเหมาะสม        
การให้เหตุผลในการพูด มารยาท ความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด 

 Definitions and importance of personality development; personality 
development procedures; personal behavior adjustment to eliminate personal 
weakness; personal strength enhancement; principles and procedures of speaking, 
discussions; discourses, debates, declaration, words use, tone, and suitable gestures; 
reasoning in speaking; etiquette, responsibility, and virtues of speaking. 

 
๓๐๐๐๖๑๐๖  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ                 ๓(๓-๐-๖) 

 Sports, Recreation, and Camping for Health 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  

ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ หลักและวิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกก าลัง
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กาย การจัดกิจกรรมนันทนาการและค่ายพักแรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บและการ
ปฐมพยาบาล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาตามความสนใจ 

 Knowledge of physical and mental health; holistic health support; 
relationship between health and physical fitness; skills and positive attitudes for 
healthy sports or exercises; principles and methods of exercise for health; factors and 
outcomes of exercise; administrative management of recreation activities and camping 
for health; injury prevention and first aid; tests of physical fitness; interesting sports 
activities. 
 
 ๕. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
๓๐๐๐๗๑๐๑  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ         ๓(๓-๐-๖)  

 Business Creation and Entrepreneurship 
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมาย คุณลักษณะและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ          

การสร้างสรรค์ธุรกิจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โอกาส และกลยุทธ์การท าธุรกิจใหม่ การจัดการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบัญชี การตลาดและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์
ตัวแบบทางธุรกิจ การน าเสนอแนวคิดทางธุรกิจ และการประกอบการให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

         Definitions, characteristics and concepts of successful entrepreneurship; 
business creation; thinking processes of designs; opportunities and strategies of new 
ventures; management; human resource management; finance; accounting; marketing 
and use of digital marketing tools; business model creation; business concept 
presentation; successful entrepreneurship with ethical and social responsibility. 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
          ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)                                                 ๖ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๒๐๑ ภาษาจีนระดับต้น ๑                                                     ๓(๒-๒-๕)     
         Elementary Chinese I 

        เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
        Course Condition: None 

           หลักการวิธีการสะกดเสียงอ่านภาษาจีน ด้วยระบบพินอิน การอ่านออกเสียงภาษาจีนที่
ถูกวิธีและได้มาตรฐาน การเขียนตัวอักษรจีนตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง รูปประโยคพ้ืนฐานภาษาจีน
รวมถึงทักษะการอ่าน การฟัง และการพูดภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน อักษรจีน ค าศัพท์และไวยากรณ์ใน
ข้อสอบ HSK ระดับต้น 

  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 
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Chinese reading, listening and speaking skills, Chinese charactors and Chinese grammar 
in HSK Beginner Level. 
 

๓๐๑๑๙๒๐๒  การฟัง–พูดภาษาจีน ๑                                             ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Listening and Speaking I  
          เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

        Course Condition: None 
        ความแตกต่างของเสียง การออกเสียงอักษรถูกต้องตามระบบสัทอักษรจีน (Pinyin) การ

สนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ค าศัพท์ วลี ประโยคเพื่อการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
         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. 
 
๓๐๑๑๙๒๐๓  การอ่านภาษาจีน                         ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Reading 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
         ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความส าคัญจากความเรียงหรือนิทานสั้น ๆ ที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปวัฒนธรรม และสังคมจีน การจดจ า การประยุกต์ใช้ค าศัพท์หรือ
โครงสร้างประโยคแบบต่าง 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(๒-๒-๕)     
         Chinese Writing 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
          เทคนิควิธีการ ทักษะการเขียนถ่ายทอดความหมายด้วยประโยคภาษาจีนพื้นฐาน การ
เขียนขยายความ การย่อความ การเขียนความเรียงเชิงอธิบาย สั้นๆ ได้แก่ การเขียนบันทึกประจ าวัน 
บันทึกข้อความย่อ จดหมายส่วนตัว การเลือกใช้ค าศัพท์ 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(๒-๒-๕)     

         Chinese Phonetics 
                    เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
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                    Course Condition: None 
         สัทศาสตร์ภาษาจีน ต าแหน่งของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง

ในระดับหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หน่วยเสียงพิเศษอ่ืน ๆ  
         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. 
 
๓๐๑๑๙๒๐๖  ไวยากรณ์จีน                       ๓(๒-๒-๕)     

        Chinese Grammar 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
                   โครงสร้างไวยากรณ์ หน่วยค า ค า วลี ประโยค การวิเคราะห์ประโยคภาษาจีน 
                   Grammatical structure: morphemes, words, phrases, sentences; Chinese 
sentence analysis. 
 
    ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                                  ๕๔ หน่วยกิต   
๓๐๑๑๙๓๐๑  ภาษาจีนระดับต้น ๒                                                   ๓(๒-๒-๕)     
         Elementary Chinese II 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับต้น ๑  
                   Course Condition: Elementary Chinese I 
         รูปประโยคภาษาจีน เนื้อเรื่องที่มีความยาวขึ้น การขยาย การลด การแปลงรูปประโยค
ต่างๆการอ่าน และการเขียนสลับกันระหว่างตัวอักษรจีนกับตัวอักษรเสียงอ่านพินอิน ทักษะการอ่าน 
การฟังและการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น ๑ อักษรจีน  
ค าศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบ HSK ระดับต้น 
             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 Elementary Chinese I), 
Chinese charactors, Chinese vocabulary and Chinese grammar in HSK Beginner level.   
                                      
๓๐๑๑๙๓๐๒  ภาษาจีนระดับกลาง ๑                                             ๓(๒-๒-๕)     
         Intermediate Chinese I 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับต้น ๒  
                   Course Condition: Elementary Chinese II 
                   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนระดับพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างไวยากรณ์จีนพื้นฐาน อักษรจีน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบ HSK 
ระดับกลาง 
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   Chinese listening, speaking, writing, vocabularies, phrases, and Basic 
Chinese sentences in daily life. Basic grammatical system, Chinese charactors, Chinese 
vocabulary and Chinese grammar in HSK Intermediate Level. 
 

๓๐๑๑๙๓๐๓  ภาษาจีนระดับกลาง ๒           ๓(๒-๒-๕)     
         Intermediate Chinese II 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับกลาง ๑                                         
                   Course Condition: Intermediate Chinese I 
                   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนระดับพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างไวยากรณ์จีนพื้นฐาน อักษรจีน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบ HSK 
ระดับกลาง 
             Chinese listening, speaking, writing, vocabularies, phrases, and Basic 
Chinese sentences in daily life. Basic grammatical system, Chinese charactors, Chinese 
vocabulary and Chinese grammar in HSK Intermediate Level. 

 

๓๐๑๑๙๓๐๔  ภาษาจีนระดับสูง                                                             ๓(๒-๒-๕)     
         Advanced Chinese  
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับกลาง ๒                                        
                   Course Condition: Intermediate Chinese II  

         ค าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์ซับซ้อนขึ้นจาก
รายวิชาภาษาจีนระดับกลาง ๒ ภาษาจีนจากความเรียง นิทานหรือบทความสั้น ๆ ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างไวยากรณ์จีน
พ้ืนฐาน อักษร ค าศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบ HSK ระดับกลาง 

         Chinese listening, speaking, writing, vocabularies, phrases, and Basic 
Chinese sentences in daily life. Basic grammatical system, Chinese charactors, Chinese 
vocabulary and Chinese grammar in HSK Intermediate Level. 
 
๓๐๑๑๙๓๐๕  การฟัง–พูดภาษาจีน ๒                                             ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Listening and Speaking II 
                   เงื่อนไขรายวิชา: การฟัง พูดภาษาจีน ๑  
                   Course Condition: Chinese Listening and Speaking I  
          การฟัง การสนทนา และการใช้ถ้อยค าภาษาจีนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
สภาพแวดล้อม ตลอดจนอารมณ์ที่แสดงออก การออกเสียงให้ถูกต้อง (เนื้อหาต่อจากรายวิชาการฟัง-พูด
ภาษาจีน ๑) 
                   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 (Continuation of Chinese Listening and 
Speaking I).  
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๓๐๑๑๙๓๐๖  การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน                              ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Printing Media Reading 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
         ค าศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์จีน ทักษะการอ่านข้อมูลข่าวสาร สรุป
ใจความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 
                   Chinese vocabulary, and idioms used in printed media. Finding main ideas 
of reading passages. 
          
๓๐๑๑๙๓๐๗  การแปลจีน–ไทย                                       ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese–Thai Translation  
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
          เทคนิควิธีการ ทักษะการแปลค าศัพท์ วลี ส านวนโวหาร ประโยค ข้อความ ความเรียง 
บทความสั้น ๆ นิทาน จดหมาย ข่าว ค ากล่าวในโอกาสต่าง ๆ หลักวิธีการแปลทับศัพท์จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย   

         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. 

 
๓๐๑๑๙๓๐๘  ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ ๑          ๓(๒-๒-๕)     

   Chinese Business I 
   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

                   ค าศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในธุรกิจ รวมทั้งการฝึกการใช้ภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ ภาษาจีนเบื้องต้น รูปแบบประโยคค าถามและประโยคบอกเล่า  
บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

   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. 

 
๓๐๑๑๙๓๐๙  การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ          ๓(๒-๒-๕)     

         Chinese Business Writing 
   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

70 



 

 

   ค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างประโยคภาษาจีน รูปแบบการเขียนเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
งานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมล์ การเขียนหนังสือเชิญ การเสนอราคา การต่อรองราคา  
การเขียนใบสมัครงาน 

   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. 

 
๓๐๑๑๙๓๑๐  วรรณคดีจีนเบื้องต้น    ๓(๓-๐-๖)     

         Introduction to Chinese Literature 
   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

         ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดส าคัญ และภูมิหลัง
ทางสังคมวัฒนธรรมในวรรณคดีจีน บทคัดสรรทางวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยจีนโบราณถึงจีนร่วมสมัย 

         Introduction to history, development, types of literature, contents, 
concept, and sociocultural background in Chinese literature and selected chapters in 
Chinese literature from Ancient China to contemporary China. 

 

๓๐๑๑๙๓๑๑  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑             ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Travel I 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับต้น ๒  

  Course Condition: Elementary Chinese II 
         ทักษะการฟัง และการพูดศัพท์ในภาษาส านวนที่ใช้ในการบริการ การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                   Chinese language skills in listening, speaking as well as using the Chinese 
language and expressions in different services, and in introducing tourist attractions in 
China.  

 
๓๐๑๑๙๓๑๒  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๑           ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Hotel I 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

   Course Condition: None 
                   ทักษะการฟัง การพูด ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการบริการในโรงแรม การแนะน าโรงแรม 
ชื่อโรงแรม ประเภทห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกของที่พัก การโทรศัพท์จองโรงแรม การจองห้องพัก 
การเช็คอินโรงแรม การเปลี่ยนห้องพัก 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. 
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๓๐๑๑๙๓๑๓  การวิจัยและการน าเสนอผลงานทางวิชาการภาษาจีน       ๓(๒-๒-๕) 
         Research and Academic Presentation in Chinese 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
               Course Condition: None 
                   ความส าคัญของการวิจัยทางภาษาจีน การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ระเบียบวิธีและการ
ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
           Importance of research studies in Chinese; writing research proposals; 
research methods and designs; constructing research instruments; data collection; 
reporting research results; data analyses; writing conclusions and discussions. 
 
๓๐๑๑๙๓๑๔  ปริทัศน์จีนศึกษา                                        ๓(๒-๒-๕) 
         Introduction to China Studies 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
               Course Condition: None 
                   สังเขปภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การศึกษา ปรัชญา ศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
                   China in geographical, historical, social, economic, political, educational, 
and religious aspects; background of important events in international relationship 
between Thailand and China. 
 
๓๐๑๑๙๓๑๕  วัฒนธรรมจีน           ๓(๓-๐-๖)     

   Chinese Culture 
   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

                   ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ มารยาท และวิถีชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป 
                    General characteristics of Chinese culture, traditions, customs, beliefs, 
values, etiquette, arts, music, dramatic arts, and Chinese living styles. 
 
๓๐๑๑๙๓๑๖  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน                                          ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Airline Business 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนระดับต้น ๒  

   Course Condition: Elementary Chinese II 
   ค าศัพท์ ส านวนภาษาจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจการบิน ได้แก่ งานของพนักงานบริการบนเครื่องบิน และพนักงานบริการภาคพ้ืนดินงานของ
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เจ้าหน้าที่แผนกผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสารขาออกภายในสนามบิน ทักษะการสนทนาสื่อสารโดย
ฝึกฝนจากสถานการณ์จ าลอง 

   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. 
 
๓๐๑๑๙๓๑๗  ภาษาจีนเพื่องานขนส่งและโลจิสติกส์                         ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Transportation and Logistics 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  
                   ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดเจรจาโต้ตอบด้วยภาษาจีนตาม
กระบวนการของการขนส่งและโลจิสติกส์ การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็น
เครื่องมือในการท างาน ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
                   Reading, writing, listening and speaking skills in Chinese based on 
transportation and logistics processes. Integrating the use of information technology by 
using Chinese language as a tool for work and practice in simulations. 

 
๓๐๑๑๙๓๑๘  ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม                                     ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Industrial Sector 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  
                  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดเจรจาโต้ตอบด้วยภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม 
บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฝึกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการท าธุรกิจและการสื่อสารของจีน อย่าง
น้อยประกอบด้วย Lazada, Taobao, AliPay, Tencent Weibo, WeChat และอ่ืน ๆ 
                   Reading, writing, listening and speaking skills in Chinese for industrial 
sector, integrating by using digital technology, practice digital platforms in Chinese 
business and communication such as Lazada, Taobao, AliPay, Tencent Weibo, WeChat, 
and others. 
 
     ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                               ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๔๐๑  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ๒           ๓(๒-๒-๕)     

        Chinese Business II 
   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑  
   Course Condition: Chinese Business I 

                   หลักการเเละรูปแบบการเจรจาทางธุรกิจ ในบริบทวัฒนธรรมจีน การเรียนรู้ค าศัพท์ วลี 
ประโยค ส านวน บทสนทนาภาษาจีนที่เก่ียวข้องกับการเจรจาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ผ่านรูปแบบ
สถานการณ์จ าลองการใช้สื่อออนไลน์ 
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                   Principles and types of business negotiation in Chinese culture-related 
contexts; learning vocabulary, phrases, sentences, expressions in Chinese for various 
business negotiations through online media scenarios. (Continuation of Chinese for 
Business I).  
๓๐๑๑๙๔๐๒  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ๒                                ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Hotel II 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑      

   Course Condition: Chinese for Hotel I 
                   ทักษะในด้านการฟัง การพูด ส านวนภาษาที่ใช้ในการบริการในโรงแรมโดยใช้ใน
สถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น ภัตตาคาร บาร์ การจองโต๊ะอาหาร การสั่งอาหาร ร้าน
กาแฟ 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. (Continuation of Chinese for Hotel I). 
 

๓๐๑๑๙๔๐๓  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒                      ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Travel II 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑   

   Course Condition: Chinese for Travel I 
                   ทักษะการฟังและการพูดศัพท์ในภาษาส านวนที่ใช้ในการบริการ โดยจัดสถานการณ์
จ าลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า ท่าขนส่งมวลชน การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นภาษาจีน 

              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, introducing tourist attractions in Thailand. (Continuation of Chinese for 
Travel I).  
 
๓๐๑๑๙๔๐๔  อักษรจีน                                      ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Characters  
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
                   ก าเนิดและวิวัฒนาการของอักษรจีน หลักการสร้างอักษรจีน ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างอักษรจีน รูปเสียงและความหมาย หลักการจ าอักษรจีนจากส่วนบอกความหมาย และส่วน
บอกเสียง หลักการเขียนอักษรจีนและการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่มาและวิวัฒนาการ
ของอักษรจีน หลักการสร้างอักษรจีน ทฤษฏีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอักษรจีน หลักการจ าอักษรจีน 
หลักการเขียนอักษรจีน   
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                     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.  

 
๓๐๑๑๙๔๐๕  ปรัชญาจีน                            ๓(๓-๐-๖) 
         Chinese Philosophy 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

   Course Condition: None 
   ปรัชญาค าสอนของนักปรัชญาเมธีชาวจีนที่มีชื่อเสียง เล่าจื่อ ขงจื่อ เมิ่งจื่อ จวงจื่อ  

หานเฟยจื่อ จุดเด่น ข้อแตกต่างของปรัชญาค าสอนของแต่ละส านัก แนวทางการน าปรัชญา 
แนวความคิดแบบจีนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                    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.   

 
๓๐๑๑๙๔๐๖  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                        ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Public Relations 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

   Course Condition: None 
          ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ข่าวประชาสัมพันธ์ ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป ประกาศ แถลงการณ์ เป็นต้น   
           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.  
   
๓๐๑๑๙๔๐๗  ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ                                  ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Secretarial Science 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

   Course Condition: None 
  ค าศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ ข้อมูลเกี่ยวกับงานเอกสาร การเขียน

เอกสาร การฝึกปฏิบัติการเป็นเลขานุการในสถานการณ์จริง 

  Chinese vocabulary and expressions necessary for secretarial work. 
Information about documents and documentation, as well as practice in secretarial 
work in a real situation. 
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๓๐๑๑๙๔๐๘ ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน                                                      ๓(๒-๒-๕)     
  Chinese for Job Application 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
    Course Condition : None  

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน 
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนา
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.    
 
๓๐๑๑๙๔๐๙  ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์                                       ๓(๒-๒-๕) 
         Chinese in Audiovisual Media 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
               Course Condition: None 
                    ภาษาจีนที่ใช้ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ เเละอินเตอร์เน็ต การฝึกทักษะการฟัง การ
คิดวิเคราะห์และวิจารณ์ในสื่อโสตทัศน์ การสรุปใจความส าคัญ การบรรยาย เเละการเเสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เเละเหตุการณ์ส าคัญ 

         Chinese language used in movie, television, radio and Internet media; 
practice in listening skills, critical and analytical thinking in audiovisual media; 
summarizing, describing and giving opinions in topics of society, economics, culture and 
important events.     
 

๓๐๑๑๙๔๑๐  สัมมนาภาษาจีน                                  ๓(๒-๒-๕) 
         Chinese Seminar 

   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

             รูปแบบขั้นตอน และวิธีการด าเนินการสัมมนา การรวบรวมบูรณาการ การวิเคราะห์การ
น าเสนอข้อมูล การร่วมระดมความคิด การอภิปรายและวิจารณ์แสดงความคิดเห็น การจัดกลุ่มสัมมนา 
หัวข้อเกี่ยวกับจีน 

         Seminar strategies, procedures, and integrity. Analysis and presentation of 
data, brainstorming, discussions and comments. Organizing group seminars with topics 
about China. 

 
๓๐๑๑๙๔๑๑  การสอนภาษาจีน                                      ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Teaching Pedagogics 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
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  Course Condition: None 
           ทฤษฎี หลักการสอน และหลักการเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การ
เลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และ
การท าจัดท าแผนการสอนที่เหมาะสม 

         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. 
 
๓๐๑๑๙๔๑๒  ส านวนและสุภาษิตจีน                                                   ๓(๓-๐-๖)     
         Chinese Idioms and Proverbs 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  
                   ที่มา รูปแบบ ความหมาย ลักษณะการพูด และแนวคิดส าคัญในส านวนสุภาษิตจีน การ
ใช้ส านวนและสุภาษิตจีน ที่เป็นจุดเด่นในแต่ละสมัยที่สามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายในปัจจุบัน 
                   Styles and manners of speaking; use of Chinese idioms and proverbs 
featured and applied appropriately in each period, various contexts and situations at 
present. 
 

๓๐๑๑๙๔๑๓  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                      ๓(๒-๒-๕)     
   Computer Software in Chinese 
   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
   Course Condition: None 

         ศัพท์ภาษาจีนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท างาน  

         Computer and information technology to vocabularies. Basic knowledge 
of Chinese computer system. Computer programs application to work, information, 
retrieval from the Internet. 
 

๓๐๑๑๙๔๑๔  ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น                                    ๓(๓-๐-๖) 
         Basic Chinese History 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

   Course Condition: None 
         ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป บุคคลส าคัญใน

ประวัติศาสตร์จีน ความรุ่งเรือง ความตกต่ าแต่ละยุคสมัย เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์จีน 
          A brief history and civilization of China from the past to the present. 
Important persons in China’s history, prosperity and decline of the reign of each 
dynasty, and major events in the history of China. 
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๓๐๑๑๙๔๑๕  การพูดภาษาจีนแบบทางการ                             ๓(๒-๒-๕) 
         Formal Chinese Speaking 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
               Course Condition: None 

         รูปแบบและหลักการ การใช้ภาษาจีนแบบทางการ การร่างค ากล่าว การกล่าวสุนทร
พจน์ ปาฐกถา กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีในงานพิธีและสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ 
                   Forms and principles; formal language use; drafting speeches; giving 
speeches; keynote speeches; opening remarks and expressing congratulations on 
ceremonies and official situations. 
 
๓๐๑๑๙๔๑๖  ศิลปะจีน                                                 ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese Art 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  

         ความรู้เบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติศิลปะแขนงต่าง ๆ ศิลปะภาพวาดจีน ศิลปะการตัด
กระดาษแบบจีน การถักเชือกจีนในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนพู่กันจีน  
                   Introduction and practice in various art studies: Chinese painting art, 
Chinese paper cutting art, Chinese lucky knotting in various knotwork types and 
Chinese calligraphy. 
 
๓๐๑๑๙๔๑๗  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับกลาง                                  ๓(๒-๒-๕)    
                  HSK Intermediate Level Training 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None 
                   ความรู้ภาษาจีนระดับกลาง ฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาจีนระดับกลาง 
(HSK Intermediate Level) เน้นทักษะการฟังและการอ่านเป็นส าคัญ 
                   Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on 
training the skills by following the guidelines for Chinese Proficiency Test (HSK 
Intermediate Level), giving priority to reading skills. 

 
๓๐๑๑๙๔๑๘  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสูง                             ๓(๒-๒-๕)     
         HSK Advanced Level Training 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                            
                   Course Condition: None  
                   การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับกลาง ฝึกฝนทักษะตามแนวข้อสอบวัดระดับ
ภาษาจีนระดับกลาง (HSK Advanced Level) เน้นทักษะการฟังและการอ่านเป็นส าคัญ 
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                   Study for the level test of the Chinese language with an emphasis on 
training the skills by following the guidelines for Chinese Proficiency Test (HSK 
Advanced Level), giving priority to reading skills. 
      
    ๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                             ๖ หน่วยกิต 
          ๒.๔.๑ สหกิจศึกษา 
๓๐๑๑๙๙๐๑  สหกิจศึกษา                                                 ๖(๖๔๐) 

   Co–operation Education  
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
                   Course Condition: None 
          สหกิจศึกษา ประสบการณ์ท างานในองค์รัฐบาล บริษัท หรือสถานประกอบการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาจีนเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 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 จ านวน ๓ หนว่ยกิต 
๓๐๑๑๙๙๐๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                              ๓(๓๖๐) 
                  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. 
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เอกสารหมายเลข ๒ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจ าต าแหน่ง ๑๐๑๘๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts 
Teaching Chinese to Speakers 
of Other Language 

ค.ศ.2013 Southwest University 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ ๑๒ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖๓ ๑๘ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 

๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ   
   ๗.๑ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปวีณา แพงสอนและภาวิณี เรืองจิรารัตน์. (๒๕๖๔). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
        มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วง 
        โควิด ๑๙. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓  
        "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา  โอกาส และความท้าทาย". (หน้า ๖๕๒-๖๖๖). 
        นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม. 
ภาวิณี เรืองจิรารัตน์. (๒๕๖๓). การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยใช้รูปแบบการ          
        เรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 
        การบริการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอิสาน ครั้งที่ ๘.  
       (หน้า ๑๔๗๙-๑๔๙๑). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 
         
๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

- 
      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 

                       (นางสาวภาวณิี เรืองจิรารัตน์)  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
๘1 



 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑.  ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
๒.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง ๑๐๓๓๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 
     
๕.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Doctor of Literature 
Linguistics and Applied 
Linguistics 

ค.ศ.2016 Minzu University of China 

Master of Arts 
Linguistics and Applied 
Linguistics 

ค.ศ.2010 Yunnan Normal University 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม พ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ ๑๒ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖๓ ๑๘ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานวิชาการ 
    ๗.๑ บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
          จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (๒๕๖๔). ปัจจัยการเลือกอ่าน  
                    พฤติกรรมและทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษา 
                    ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
                    รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส  
   และความท้าทาย". (หน้า ๖๖๗-๖๗๕). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 
            นิตยา มานะเสน และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (๒๕๖๓). วิเคราะห์กลยุทธ์การแปลชื่อ 
             ละครโทรทัศน์จีนเป็นภาษาไทยบนแอพพลิเคชั่น WeTV Thailand. รายงานสืบ  
                     เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอิสาน ครั้งที่ ๘”. (หน้า ๑๔๕๘-๑๔๖๘). 
                     สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 
            จิตตโ์สภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (๒๕๖๑). พฤติกรรมการใช้สื่อ 
                     โซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย 
                     นครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
  ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และงานบริหารอีสาน 
                    สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”. (หน้า ๑๕๙–๑๖๖). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
- 

 
      รับรองความถูกต้องของข้อมูล  

  
 

(นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์)   
              วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑.  ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
๒.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง ๑๐๓๓๘ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน     
๕.  คุณวุฒิ  

ระดับปรญิญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Doctor of Arts 
International Chinese Language 
Teaching 

ค.ศ.2018 Minzu University of China 

Master of Arts 
Teaching Chinese to Speakers 
of Other Language 

ค.ศ.2012 Tianjin Normal University 

อักษรศาสตรบัณฑิต เอเชียศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ ๑๒ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖๓ ๑๘ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 
๗.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
     ๗.๑ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  

 พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (๒๕๖๔). ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ของ 
           นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จากสถานการณ์โควิด ๑๙.     
           รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓   
           "พลวัตรฐัประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า ๔๘๓-๔๙๓). 
           นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 
  พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ และลัลล์ลิตา อรรคศรีวร. (๒๕๖๓) .การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
           ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาจีนสัตว์โลกน่ารู้. รายงานสืบ  
           เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอิสาน ครั้งที่ ๘ (หน้า ๓๑๑-๓๑๖)   
           สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 
 จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (๒๕๖๑). พฤติกรรมการใช้ 
           สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน   
          มหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอ 
           ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
          และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”. (หน้า ๑๕๙–๑๖๖). นครพนม:  
         มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
- 

 
  รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
(นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ) 

                วันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๖๔
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มคอ.๒ 
 

๒๙ 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

๑.  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
๒.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง ๑๐๒๗๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  
๕.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts 
Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language  

ค.ศ.2014 Chongqing University 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ ๑๒ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖๓ ๑๘ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
   ๗.๑ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ    
         จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (๒๕๖๔). ปัจจัยการเลือกอ่าน  
                   พฤติกรรมและทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับ 
                   ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสน 
                   ศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความ 
                   ท้าทาย". (หน้า ๖๖๗-๖๗๕). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 
         จีระศักดิ์ เมษา และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (๒๕๖๓). การศึกษาการเลือกใช้แอพพลิชั่นในการ  
                  จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
                  ในช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19). ในงานประชุมวิชาการ 

        ระดับชาตินนทรีอิสาน ครั้งที่ ๘” (หน้า ๑๔๔๙-๑๔๕๗) สกลนคร:  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ.  

๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
- 

                                                                           รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
     
                                                                           (นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง)  

                                                             วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

86 



 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวปรียากร บุญธรรม 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจ าต าแหน่ง ๑๐๑๔๒ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts 
Teaching Chinese to Speakers 
of Other Language 

ค.ศ.2011 Southwest University 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ ๑๒ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖๓ ๑๘ ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ   
     ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
           ปรียากร บุญธรรม. (๒๕๖๔). ผลงานนวนิยายของนักประพันธ์หญิงชาวจีนที่มีการเผยแพร่ 
                   ในประเทศไทยในปี ๑๙๙๖-๒๐๑๖. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๑๔(๒),  
                   ๑-๓๕. 
     ๗.๒ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
            จักรี รักษาแสงและปรียากร บุญธรรม. (๒๕๖๓). วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้บทขยายกริยาใน 
                   ภาษาจีนของนักศึกษาไทย: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๒  
                   มหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอิสาน   
                   ครั้งที่ ๘”(หน้า ๑๕๐๒-๑๕๑๑). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
                   เฉลิมพระเกียรติ.   
            ปรียากร บุญธรรม. (๒๕๖๓). วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้กริยาวิเศษณ์ในการสร้างประโยค 
                   ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 

         รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
         สุวรรณภมิ ครั้งที่ ๔. (หน้า ๑๑๙๕-๑๒๐๖). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย 
         เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา.        
 ปรียากร บุญธรรม. (๒๕๖๑). ส ารวจปัญหาการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ภาษาจีนของนักศึกษา 

                    สาขาวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานสืบ   
         เนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการ  
        บริหารการศึกษา ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”. 

8๗ 



 

 

        (หน้า ๑๔๙–๑๕๘). มหาวิทยาลัยนครพนม: จังหวัดนครพนม. 
 

๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
- 

 
     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

                       (นางสาวปรียากร บุญธรรม)  
                วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวปวีณา แพงสอน 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕4 จนถึงปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts 
Teaching Chinese to Speakers 
of Other Language 

ค.ศ.2016 Anhui Normal University 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  พ.ศ.๒๕54 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๔ 6 ชม./สัปดาห ์ ๓ ชม./สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ   
   ๗.๑ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปวีณา แพงสอนและภาวิณี เรืองจิรารัตน์. (๒๕๖๔). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
        มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วง 
        โควิด ๑๙. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓  
        "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา  โอกาส และความท้าทาย". (หน้า ๖๕๒-๖๖๖). 
        นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม. 
 
๘.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

- 
 
      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 

                         (นางสาวปวณีา แพงสอน)  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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เอกสารหมายเลข ๓  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๔  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ 
 

๒๙ 

เอกสารหมายเลข ๕ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

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

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

 
 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 

หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม
มหาวิทยาลัยนครพนม ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

๙๗ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  ๓๓    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                        ๙๓    หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพ้ืนฐาน)                       ๑๘    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                  ๕๔    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                   ๑๕   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                   
สหกิจศึกษา                                           ๖   หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ๖   หน่วยกิต 
                                                     รวม  ๑๓๒  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                       ๓๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                           ๙๓ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพ้ืนฐาน)                             ๑๘ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                        ๕๔ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                         ๑๕ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                   
สหกิจศึกษา                                                ๖ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ๖ หนว่ยกิต 
                                                       รวม  ๑๒๙  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม
มหาวิทยาลัยนครพนม ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔ มีการปรับลดจ าหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก ๓๓ 
หน่วยกิตเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
 

 

๙๘ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

รายวิชา 
 (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา                            จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๑๑๐๓   ภาษาไทยเชิงวิชาการ                      ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๐๐๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๐๐๒๑๐๓   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๐๐๒๑๐๔    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  ๓(๒-๒-๕)  
      
วิชาบังคับเลือก                                         ๓ หน่วยกิต 
วิชาบังคับเพ่ิมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ   
๓๐๐๐๑๑๐๒   ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับเพ่ิมส าหรับนักศึกษาไทยจ านวน ๓ หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียน จ านวน ๑ รายวิชา 
๓๐๐๐๓๑๐๑    ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร          ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๐๐๓๑๐๒    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  ๓(๒-๒-๕)
๓๐๐๐๓๑๐๓    ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                ๓(๒-๒-๕) 

รายวิชา 
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ๓๐ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา                                 จ านวน ๙ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                 จ านวน ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          ๓(๓-๐-๖)  
 
วิชาเลือก      จ านวน  ๓ หน่วยกิต 
ภาษาไทย 
๓๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือกเพ่ิมส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ      
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ            ๓(๓-๐-๖) 
ภาษาต่างประเทศ         
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร       ๓(๓-๐-๖) 
กลุ่มวิชาสหศาสตร์                         จ านวน ๓ หน่วยกิต 
วิชาเลือก 
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล ๓(๓-๐-๖) 

ปรับลดหน่วยกิตตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖ 

 

๙๙ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

 ๓๐๐๐๖๑๐๒ การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก           ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๖๑๐๓ ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการ               ๓(๓-๐-๖) 
                  ผลิตสื่อดิจิทัล 
๓๐๐๐๖๑๐๔ การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิต         ๓(๓-๐-๖) 
                  ประจ าวัน      
๓๐๐๐๖๑๐๕ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อ        ๓(๓-๐-๖) 
                  สาธารณชน       
๓๐๐๐๖๑๐๖ กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่าย          ๓(๓-๐-๖) 
                 พักแรมเพ่ือสุขภาพ    
๒.๕)  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    ไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        
๓๐๐๐๗๑๐๑ การสร้างสรรคธ์ุรกิจใหม่ และความเป็น     ๓(๓-๐-๖) 
                  ผู้ประกอบการ   
 
 
 
 
 

 

 

๑๐๐ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 
๓๐๐๐๔๑๐๔  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง                                                              ๓(๓-๐-๖)
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้น า         ๓(๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        จ านวน ๖ หน่วยกิต     
วิชาบังคับ                 ๓  หน่วยกิต    
๓๐๐๐๔๑๐๑ สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง         ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก                 ๓  หน่วยกิต  
๓๐๐๐๔๑๐๒ วัยใสใจสะอาด         ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๔๑๐๓ คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนา       ๓(๓-๐-๖) 
                  คุณภาพชีวิต         
๓๐๐๐๔๑๐๔ ศาสตร์ของความสุข                  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๔๑๐๕ ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย   ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๔๑๐๖ สุนทรียศาสตรเ์ชิงความคิด        ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๔๑๐๗ จิตวิทยาในชีวติประจ าวันและการท างาน   ๓(๓-๐-๖) 
                  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   
๓๐๐๐๔๑๐๘ กฎหมายในชีวติประจ าวัน                  ๓(๓-๐-๖)  

 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดหน่วยกิตตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๔) 

 

๑๐๑ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต      
๓๐๐๐๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์ และ                         ๓(๓-๐-๖) 
                     เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน                                                                                   
๓๐๐๐๕๑๐๒    คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา             ๓(๓-๐-๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         จ านวน ๙ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        จ านวน ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์           ๓(๓-๐-๖) 
                  และการตัดสินใจ          
วิชาเลือก        จ านวน ๓  หน่วยกิต 
๓๐๐๐๕๑๐๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน               ๓(๓-๐-๖) 
                  ชีวิตประจ าวัน   
๓๐๐๐๕๑๐๔ อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ        ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๕ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๖ การปฐมพยาบาล         ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๕๑๐๗ สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิด          ๓(๓-๐-๖) 
                  เชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดหน่วยกิตตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐๒ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต      
๓๐๐๐๖๑๐๑  การรู้สารสนเทศ สื่อ                        ๓(๒-๒-๕) 
                   และเทคโนโลยีสารสนเทศ             
๓๐๐๐๖๑๐๒  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ            ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์                         จ านวน ๓ หน่วยกิต 
วิชาเลือก 
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๖๑๐๒ การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก           ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๐๐๖๑๐๓ ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการ               ๓(๓-๐-๖) 
                  ผลิตสื่อดิจิทัล 
๓๐๐๐๖๑๐๔ การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิต         ๓(๓-๐-๖) 
                  ประจ าวัน      
๓๐๐๐๖๑๐๕ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อ        ๓(๓-๐-๖) 
                  สาธารณชน       
๓๐๐๐๖๑๐๖ กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่าย          ๓(๓-๐-๖) 
                 พักแรมเพ่ือสุขภาพ  
  ๒.๕)  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        
๓๐๐๐๗๑๐๑ การสร้างสรรคธ์ุรกิจใหม่ และความเป็น     ๓(๓-๐-๖) 
                  ผู้ประกอบการ 
 
 
 

ปรับลดหน่วยกิตตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๔) 

 

๑๐๓ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                     ๙๓ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         ๑๘ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๒๐๑   ภาษาจีนระดับต้น ๑                      ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๒๐๒   การฟัง - พูดภาษาจีน ๑                  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๒๐๓   การอ่านภาษาจีน                          ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๒๐๔   การเขียนภาษาจีน                         ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๒๐๕   สัทศาสตร์ภาษาจีน                        ๓(๓-๐-๖)        
๓๐๑๑๙๒๐๖   ไวยากรณ์จีน                ๓(๓-๐-๖)  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                     ๙๓ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         ๑๘ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๒๐๑   ภาษาจีนระดับต้น ๑                         ๓(๒-๒-๕)   
๓๐๑๑๙๒๐๒   การฟัง-พูดภาษาจีน ๑                       ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๒๐๓   การอ่านภาษาจีน                             ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๒๐๔   การเขียนภาษาจีน                            ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๒๐๕   สัทศาสตร์ภาษาจีน                          ๓(๒-๒-๕)        
๓๐๑๑๙๒๐๖    ไวยากรณ์จีน                    ๓(๒-๒-๕) 

จ านวนหน่วยกิตคงเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน
ชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                            ๕๔ หน่วยกิต
๓๐๑๑๙๓๐๑   ภาษาจีนระดับต้น ๒                       ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๒   ภาษาจีนระดับกลาง ๑                    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๓   ภาษาจีนระดับกลาง ๒                    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๔   ภาษาจีนระดับสูง                          ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๕   การฟัง – พูดภาษาจีน ๒                  ๓(๓-๐-๖)  
๓๐๑๑๙๓๐๖   การฟัง – พูดภาษาจีน ๓                  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๗   การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน                 ๓(๓-๐-๖) 

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                            ๕๔ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๓๐๑   ภาษาจีนระดับต้น ๒                         ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๒   ภาษาจีนระดับกลาง ๑                      ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๓   ภาษาจีนระดับกลาง ๒                      ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๔   ภาษาจีนระดับสูง                             ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๕   การฟัง–พูดภาษาจีน ๒                      ๓(๒-๒-๕)  
๓๐๑๑๙๓๐๖   การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน                  ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๐๗   การแปลจีน–ไทย                             ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 

ปรับรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตคงเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน
ชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

 

๑๐๔ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๓๐๑๑๙๓๐๘   อักษรจีน                  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๐๙   การแปลจีน – ไทย       ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๐   ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑                   ๓(๓-๐-๖)                          
๓๐๑๑๙๓๑๑   การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ           ๓(๓-๐-๖)                    
๓๐๑๑๙๓๑๒   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน  ๓(๓-๐-๖)                        
๓๐๑๑๙๓๑๓   วรรณกรรมจีน               ๓(๓-๐-๖)                
๓๐๑๑๙๓๑๔   วัฒนธรรมจนี                  ๓(๓-๐-๖)                                     
๓๐๑๑๙๓๑๕   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑     ๓(๓-๐-๖)
๓๐๑๑๙๓๑๖   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๒     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๗   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑               ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๘   การวิจัยทางภาษาจีน                ๓(๓-๐-๖)  

๓๐๑๑๙๓๐๘   ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๑                     ๓(๒-๒-๕)  
๓๐๑๑๙๓๐๙   การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ             ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๐   วรรณคดีจีนเบื้องต้น                         ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๑   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑               ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๒   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑                 ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๓   การวิจัยและการน าเสนอผลงาน            ๓(๒-๒-๕) 
                    ทางวิชาการภาษาจีน        
๓๐๑๑๙๓๑๔   ปริทัศน์จีนศึกษา                            ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๕   วัฒนธรรมจนี                                 ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๓๑๖   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                   ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๗   ภาษาจีนเพ่ืองานขนส่งและโลจิสติกส์      ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๓๑๘   ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม       ๓(๒-๒-๕)  
 
 
 
 
 
 

 

 

๑๐๕ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก               ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๔๐๑   ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ๒                   ๓(๓-๐-๖)                                   
๓๐๑๑๙๔๐๒    ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น                ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔๐๓    ปรัชญาจีน                           ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔๐๔    ล่ามภาษาจีน                           ๓(๓-๐-๖)  
๓๐๑๑๙๔๐๕    ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์     ๓(๓-๐-๖)    
๓๐๑๑๙๔๐๖    ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ             ๓(๓-๐-๖)    
๓๐๑๑๙๔๐๗    ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ   ๓(๓-๐-๖)                             

าษาจีนเพ่ือการสมัครภ    ๓๐๑๑๙๔๐๘                    ๓(๓-๐-๖)                                   
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                   ๓(๓-๐-๖)                                  
๓๐๑๑๙๔๑๐    ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๒              ๓(๓-๐-๖)    
๓๐๑๑๙๔๑๑ นสัมมนาภาษาจี                           ๓(๒-๒-๕)     
๓๐๑๑๙๔๑๒   การสอนภาษาจีน                 ๓(๓-๐-๖)    
๓๐๑๑๙๔๑๓   ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     ๓(๓-๐-๖)                                 
๓๐๑๑๙๔๑๔   ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ ๒        ๓(๒-๒-๕)                                  
๓๐๑๑๙๔๑๕    ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ ๓       ๓(๒-๒-๕)                                
๓๐๑๑๙๔๑๖ ๔ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ        ๓(๒-๒-๕)              

 
 

๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก               ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๔๐๑  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ๒                         ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔๐๒   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๒         ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔๐๓   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๒               ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔๐๔   อักษรจีน                             ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔๐๕   ปรัชญาจีน                            ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔๐๖   ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์           ๓(๒-๒-๕)        
๓๐๑๑๙๔๐๗   ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการ            ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๙๔๐๘   ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน                 ๓(๒-๒-๕)                          
๓๐๑๑๙๔๐๙   ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์        ๓(๒-๒-๕)                                                  
๓๐๑๑๙๔๑๐   สัมมนาภาษาจีน                            ๓(๒-๒-๕)                                                   
๓๐๑๑๙๔๑๑   การสอนภาษาจีน                            ๓(๒-๒-๕)                                                   
๓๐๑๑๙๔๑๒   ส านวนและสภุาษิตจีน                  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๙๔๑๓   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน    ๓(๒-๒-๕)                                               
๓๐๑๑๙๔๑๔   ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น                    ๓(๓-๐-๖)  
๓๐๑๑๙๔๑๕  การพูดภาษาจีนแบบทางการ               ๓(๒-๒-๕)  
๓๐๑๑๙๔๑๖  ศิลปะจีน                                          ๓(๒-๒-๕)  
 
                                                                                                             

ปรับรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตคงเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน
ชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

   

๑๐๖ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๐๑๑๙๔๑๗ ๕ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ       ๓(๒-๒-๕)                           
 หมายเหตุ HSK คือการสอบวัดระดับภาษาจีน 
 (Chinese Proficiency Test) 

๓๐๑๑๙๔๑๗   การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน          ๓(๒-๒-๕)                                                                                            
                    ระดับกลาง          
๓๐๑๑๙๔๑๘   การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน          ๓(๒-๒-๕)                                                                                            
                    ระดับสูง         
หมายเหตุ HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
 (Chinese Proficiency Test) 

ปรับรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตคงเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน
ชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณภ์าคสนาม    ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๙๐๑  สหกิจศึกษา                       ๖(๐-๖๔๐-๐) 

๓การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  ๓๐๑๑๙๙๐๒ (๐-๓๖๐-๐) 

๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณภ์าคสนาม      ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๙๙๐๑   สหกิจศึกษา                     ๖(๖๔๐) 
๓๐๑๑๙๙๐๒   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน        ๓(๓๖๐) 

คงเดิม 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ๖ หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ๖ หน่วยกิต 
 
 
 

 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 

 
 

 

๑๐๗ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
๓๐๑๑๙๓๑๔ การวิจัยและการน าเสนอผลงาน          ๓(๒-๒-๕) 
                     ทางวิชาการภาษาจีน                                      
Research and Academic Presentation in Chinese 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
       Course Condition: None 

ความส าคัญของการวิจัยทางภาษาจีน การเขียนเค้า
โครงงานวิจัย ระเบียบวิธีและการออกแบบงานวิจัย การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
   Importance of research studies in Chinese; 
writing research proposals; research methods and designs; 
constructing research instruments; data collection; 
reporting research results; data analyses; writing 
conclusions and discussions. 
๓๐๑๑๙๓๑๕ ปริทัศน์จีนศึกษา                   ๓(๒-๒-๕) 
  Introduction to China Studies 

ค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาเดิมไม่
มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมรายวิชา
ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสูตร 
 

 

๑๐๘ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

                      เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
                     Course Condition: None 

ประเทศจีนด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษาและศาสนา
โดยสังเขป ความเป็นมาของเหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน    

China in geographical, historical, social, 
economic, political, educational, and religious aspects; 
background of important events in international 
relationship between Thailand and China. 
๓๐๑๑๙๓๑๖ การพูดภาษาจีนแบบทางการ             ๓(๒-๒-๕) 
  Formal Chinese Speaking 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
       Course Condition : None 
                     รูปแบบและหลักการ การใช้ภาษาแบบทางการการ
ร่างค ากล่าว การกล่าวสุนทรพจน์ ปาฐกถา กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด
งานและแสดงความยินดีในงานพิธีและสถานการณ์ที่เป็นทางการ 
Forms and principles; formal language use; drafting 
speeches; giving speeches; keynote speeches; opening 

 

 

๑๐๙ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

 remarks and expressing congratulations on ceremonies 
and official situations. 
๓๐๑๑๙๓๑๗  ภาษาจีนเพ่ืองานขนส่งและโลจิสติกส์      ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Transportation and Logistics 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  
                   ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดเจรจา
โต้ตอบด้วยภาษาจีนตามกระบวนการของการขนส่งและโลจิสติกส์ 
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือ
ในการท างาน ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
                   Reading, writing, listening and speaking skills 
in Chinese based on transportation and logistics 
processes. Integrating the use of information technology 
by using Chinese language as a tool for work and practice 
in simulations. 
๓๐๑๑๙๓๑๘  ภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม            ๓(๒-๒-๕)     
         Chinese for Industrial Sector 
                   เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                                             
                   Course Condition: None  

 

 

๑๑๐ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

                  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดเจรจา
โต้ตอบด้วยภาษาจีนในภาคอุตสาหกรรม บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ฝึกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการท าธุรกิจและการสื่อสารของจีน 
อย่างน้อยประกอบด้วย Lazada, Taobao, AliPay, Tencent 
Weibo, WeChat และอ่ืนๆ 
                   Reading, writing, listening and speaking skills 
in Chinese for industrial sector, integrating by using digital 
technology, practice digital platforms in Chinese business 
and communication such as Lazada, Taobao, AliPay, 
Tencent Weibo, WeChat, and others. 
๓๐๑๑๙๔๐๙ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์        ๓(๒-๒-๕) 
  Chinese in Audiovisual Media 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
       Course Condition : None 
            ภาษาจีนที่ใช้ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ เเละ
อินเตอร์เน็ต การฝึกทักษะการฟัง การคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ในสื่อ
โสตทัศน์ การสรุปใจความส าคัญ การบรรยาย เเละการเเสดงความ
คิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เเละเหตุการณ์
ส าคัญ 

 

 

๑๑๑ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

 Chinese language used in movie, television, radio 
and Internet media; practice in listening skills, critical and 
analytical thinking in audiovisual media; summarizing, 
describing and giving opinions in topics of society, 
economics, culture and important events.     
๓๐๑๑๙๔๑๕   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน   ๓(๒-๒-๕)     

    Computer Software in Chinese 
    เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
    Course Condition : None 

          ศัพท์ภาษาจีนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท างาน การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
          Computer and information technology to 
vocabularies. Basic knowledge of Chinese computer 
system. Computer programs application to work, 
information, retrieval from the Internet. 
 
 

 

 

๑๑๒ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

 ๓๐๑๑๙๔๑๗ ศิลปะจีน                                     ๓(๒-๒-๕)     
  Chinese Art 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี                                             
Course Condition : None  

          ความรู้เบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติศิลปะแขนงต่าง ๆ 
เช่น ศิลปะภาพวาดจีน ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน การถักเชือก
จีนในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนพู่กันจีน เป็นต้น 

Introduction and practice in various art 
studies: Chinese painting art, Chinese paper cutting art, 
Chinese lucky knotting in various knotwork types and 
Chinese calligraphy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๑๓ 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
๑. นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
๒. นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
๓. นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
๔. นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
๕. นายสมยศ แอบไธสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
๑. นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
๒. นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
๓. นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
๔. นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
๕. นางสาวปรียากร บุญธรรม 

 

 

 

 

๑๑๔ 



มคอ.๒ 
 

๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖  
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๗  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา 

ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๘ 
เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 

 มหาวิทยาลัยนครพนม กับ Yunnan Minzu University  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๙ 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


