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มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

คณะ / สาขาวิชา          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:  25490531105908 
ภาษาไทย:   ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ภาษาอังกฤษ:   BACHELOR OF ARTS PROGRAM  IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Chinese Language and Culture) 
 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร   
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ  

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 160  หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
  อ่ืนๆ (ระบุ)  
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ยกเว้นนักศึกษา 

      สัญชาติจีน หรือนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
 

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน  
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน SHANGHAI  NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน 
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจากสองสถาบัน  
 

       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)  
 อ่ืนๆ (ระบุ)  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
     ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
       เมื่อวันที่ 6  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 
         เมื่อวันที่ 14  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
  ได้รับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  
       ในคราวประชุม ครั้งที ่5/2559  เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559   
  ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
        ครั้งที ่4/2559  เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
-  พนักงานต้อนรับสายการบิน 
- ผู้สอนภาษาจีน 
- พนักงานธนาคารฝ่ายต่างประเทศ 
- พนักงานต้อนรับในโรงแรม 
- มัคคุเทศก์ 
- นักแปล 
- ล่าม 
- พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก หรือน าเข้า 
-  ประชาสัมพันธ์ 
-  เจ้าหน้าที่สถานทูต 
-  เลขานุการ 
-  นักเขียน ฯลฯ 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
/Passport ID  

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
/ค.ศ. 

1 นางสาว 
พิมพ์ฟ้า    
สุวรรณหงษ ์

3101401805772 อาจารย ์ Ph.D. Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Shanghai 
Normal 

University, 
PRC 

2013 

M.A. 
 
 

Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Southwest 
University, PRC 

 

2009 
 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

Tsinghua 
University, PRC  

2003 
 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

2 นางสาว 
นมลรตัน์   
แย้มวงศ ์

3720100604330 อาจารย ์ Ph.D. Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Xiamen 
University, PRC 

2016 

ศศ.ม. การสอนภาษาจีน
ในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

 

2553 
 

ศศ.บ. 
 

บ้านและชุมชน มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2546 

3 นายรัชตพล  
ชัยเกียรติธรรม 

3100900326852 อาจารย ์ M.A. Teaching 
Chinese to 
Speakers of 

Other 
Language 

Southwest 
University, PRC 

2011 

ศศ .ม.  การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

ศศ .บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง 

2540 

นศ .บ.  วารสารศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2537 
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9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY   

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน / 
Passport ID  

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่

ส าเร็จ 
 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี  
ค.ศ. 

1 Ms. Cao 
Xiuling 

222403197004152542 
(PRC) 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

Linguistics and 
Applied 

Linguistics  

Fudan 
University, 

PRC 

2002 

M.A. 
 

Chinese 
Philology  

Yanbian 
University, 

PRC 

1996 
 

B.A. Chinese 
Language and 

Literature 

Yanbian 
University, 

PRC 

1993 

2 Mr.Yao 
Zhanlong 

220623197108271719 
(PRC) 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

Grammar 
Theory and 
Application  

Shanghai 
Normal 

University, PRC 

2005 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

 

Yanbian 
University 

PRC 

1999 
 

B.A. Chinese 
Literature 

Yanbian 
University 

PRC 

1996 

3 Ms. Zhang 
Li 

320404197804040627 
(PRC) 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 
 

Evolution of 
Chinese 

Literature from 
Ancient to 
Modern 

Fudan 
University, PRC 

 
 

2005 
 
 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

Literature 

Fudan 
University, PRC 

2002 
 

B.A. Chinese 
Literature 

Fudan 
University, PRC 

2000 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 - มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
 - SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY, SHANGHAI, PEOPLE REPUBLIC OF CHINA 
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11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศจีนสามารถพัฒนาขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ กับประเทศต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นแหล่งผลิต
สินค้านานาชนิด โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศ
ไทยจึงต้องปรับตัวรับกับการผลิตและการค้าสินค้าของประเทศจีน โดยตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง คือ
การที่ประเทศไทยต้องพ่ึงพาตลาดของประเทศจีนในการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าที่จ าเป็นส าหรับการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม และมีการน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากขึ้น นอกจากนี้การที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลง
เขตการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศจีน มีผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมืองส าคัญและมณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีนอีกด้วย และในปี พ.ศ. 2559 ยังเป็น
การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน  ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 
ประเทศ เพ่ือมีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านต่าง ๆ รวมถึงทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายอาเซียน+3 
(ASEAN+3) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศอ่ืนนอก
กลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพ่ือน าไปสู่การจัดตั้ งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian 
Community) ในอนาคต 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ
ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางด้านเทคโนโลยี และทักษะในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาจีน มีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความสัมพันธ์ไทย-จีนนั้นมีมาอย่างยาวนานดังปรากฏให้เห็นถึงความผสมผสานของวัฒนธรรมทั้งสอง

ประเทศ ในด้านศิลปะ  ประเพณี  ความเชื่อ  วิถีชีวิต และการอบรมเลี้ยงดูบุตร ในปัจจุบันพบว่าความสัมพันธ์
ของไทย-จีน มีความแน่นแฟ้นกว่าในอดีต เนื่องมาจากประเทศจีนเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยเข้าไปท า
ธุรกิจและท่องเที่ยวในประเทศจีนมากข้ึน ในขณะเดียวกันประเทศไทยในปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของชาวจีน สถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ดังนั้นหากทั้งสองประเทศมี
การศึกษาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้นก็จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจอันดีและน าไปสู่การ
พัฒนาต่อไปอีกด้วย   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเทศจีนมีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการท าการค้า การลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้
สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องผลิตหลักสูตรที่เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ และ
สร้างความเข้มแข็งและความเข้าใจทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดังนั้นสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ SHANGHAI  NORMAL  UNIVERSITY เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปจัจุบัน  

   นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนยังมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในระดับสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจิตพอเพียงและการบริโภคด้วยปัญญาสามารถผสาน    

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


7 
 

   
 

อัตลักษณ์และสร้างสรรค์ของตนเองและผู้ อ่ืนเข้าด้วยกัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาสังคม   

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมจีนขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในการใช้ภาษาจีนและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน เพ่ือน าไปประยุกต์กับเหตุการณ์จริง
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” อันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา และมี
บางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จัดการเรียนการสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ   
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในการใช้ภาษาจีนและมีความเข้าใจวัฒนธรรม
จีนเพ่ือน าไปประยุกต์กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกับนานาประเทศ ประกอบกับปัจจุบันประเทศจีนได้เพ่ิมบทบาทมากขึ้นใน
ประชาคมโลก ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพ่ือรองรับการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะพัฒนา
คนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบททางสังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมทั้งรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการเรียนรู้ได้ เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้
ภาษาจีน และความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และอยู่ร่วมกับผู้คนต่างภาษาและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวาง และสามารถน าไปประยุกต์กับการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา  
2. มีความรอบรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาจีนครบทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการติดต่อ 

สื่อสารได้ เป็นอย่างดี 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี และประวัติ- 

ศาสตร์ของจีน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5. สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นพลเมืองดีที่

สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร 1.พัฒนาหลักสูตรที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 
2. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณธ์มาตราฐานหลกัสูตร 

1. หลักสูตร ที่สกอ. รับทราบ 
2. รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ด้านการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาการ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
3. มีการประเมินผลการเรยีนการสอน
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

1. รายชื่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการสาขา 
2. มคอ.3 และมคอ.4ที่ผ่านการพจิารณาโดย
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการสาขา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ
มาตราฐานหลักสูตร 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสตูร 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวชิาฯ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการสูส่ังคม 
-  ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่
สังคม เช่น การเปดิโครงการอบรมระดับ
ความรู้ภาษาจีน เพื่อสอบวัด HSK 
ระดับ 5  

แผนกิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าประชุม/อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการ ในแตล่ะปีการศึกษา 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
มีสุขภาพดี รักสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม  
2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ 
Shanghai Normal University 
ประเทศจีน 

 แผนพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาฯ 
-จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

   
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี

การศึกษามี ภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
  ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มถิุนายน – กรกฎาคม 5 
   

ภาคการศึกษาของ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY 
ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์

ภาคการศึกษา 1 กันยายน - ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มีนาคม - มิถุนายน 15 

 
 2.1.2  วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

                  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า  
                       หรืออนุปริญญา 
                  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
                  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
                  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
                  มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 

   นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ยกเว้นนักศึกษาสัญชาติจีน หรือนักศึกษาที ่
           ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
   คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 

                   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรนี้มีพ้ืนฐานภาษาจีนต่างกัน  

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

          จัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาจีนเพ่ือจัดชั้นเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ก่อนท า
การเรียนการสอนปกติ  โดยจัดให้นักศึกษาที่มีผลสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เรียนเสริมพ้ืนฐานภาษาจีน
ตามท่ีสาขาวิชาจัดให้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนให้ใกล้เคียงกัน  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเล่าเรียน 1,450,000 2,900,000 4,350,000 5,800,000 5,800,000 
ค่าบ ารุงการศึกษา 290,000 580,000 870,000 1,160,000 1,160,000 
ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 132,000 264,000 396,000 528,000 528,000 
ค่าธรรมเนียม 75,000 150,000 225,000 300,000 300,000 
ค่าเบ็ดเตลด็ 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 
ค่าเบ็ดเตลด็อื่นๆ 97,500 195,000 292,500 390,000 390,000 

รวม 2,074,500 4,149,000 6,223,500 8,298,000 8,298,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเงินเดือน 1,056,000 1,104,000 1,152,000 1,200,000 1,200,000 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
ค่าตอบแทน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่างานบริหารทั่วไป 350,000 385,000 423,500 465,850 465,850 
ค่าวัสดสุ านักงานและค่าบ ารุงรักษา 300,000 330,000 363,000 399,300 399,300 
ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ค่าสวัสดิการ  (ค่ารักษาพยาบาล) 48,000 105,600 171,600 237,600 237,600 
ค่าวิชาการ  (งบสัมมนาภายใน/ภายนอก) 100,000 110,000 121,000 133,100 133,100 
ค่าการบริการนักศึกษา (งบฯ กิจกรรมนศ.) 28,000 61,600 100,100 138,600 138,600 

รวมรายจ่าย 3,002,000 3,216,200 3,451,200 3,694,450 3,694,450 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ื อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน     30   หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน       9 หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน       9 หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน      12 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า 124  หน่วยกิต 
     2.1  กลุ่มวิชา เอกบังคับ    จ านวน       67  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มวิชา เอกเลือกและ/หรือวิชาโท                      ไม่น้อยกว่า   57  หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษา             ไม่น้อยกว่า   37  หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม            ไม่น้อยกว่า   20  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
 รหัสวิชา ประกอบด้วย  ตัวอักษร ตามด้วย ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 

1. ตัวอักษร 
       จ.  หมายถึง  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  CN  หมายถึง  Chinese Language and  Culture 

    ศท.  หมายถึง การศึกษาท่ัวไป 
GE  หมายถึง  General Education 

 
2.  ตัวเลข 3 หลัก 

  หลักร้อย หมายถงึ      ชั้นปีที่เรียน 
  หลักสิบ           หมายถึง      กลุ่มวิชา ได้แก่ 
          1  หมายถึง      กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

       2-3  หมายถึง      กลุ่มวิชาเอกเลือก 
    หลักหน่วย หมายถึง       ล าดับวิชา 

  
วิชาบังคับก่อน  หมายความว่า นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับ

คะแนน A,B+,B,C+,C,D+,D หรืออักษร P,CE,CS,CT และ CP 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์    จ านวน 9  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต   
ศท. 111  สัจจะและบริการ           3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา            3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ          3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141    MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142    เล่าเรื่องสุขภาพ            3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142    HEALTH MYTHS) 
ศท. 143    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือคุณภาพชีวิต             3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 143   SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF 

LIFE) 
1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    จ านวน  12  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. รายวิชาภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127   THAI LEARNING) 

2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130   ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                      0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130    ENGLISH FOR DAILY LIFE) 

เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

ศท. 135   ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม           3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135   ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ 
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136   ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต           3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136   ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ 
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
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ศท. 431   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน            3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431    ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ 

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  124  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ให้ได้แต้มระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
    2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  67 หน่วยกิต ดังนี้ 

จ. 111  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1       4 (4-0-8) หน่วยกิต 
        (CN 111  FUNDAMENTAL CHINESE I)   

จ. 112  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 2       5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 112  FUNDAMENTAL CHINESE II)  

         (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 111 หรือผ่านการทดสอบจากสาขาวิชา) 
         จ. 113  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
         (CN 113  FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING I)   
         จ. 114  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 2   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
         (CN 114  FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING II)   

          (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 113) 
        จ. 115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
       (CN115  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING I)   

                      จ. 116  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 2                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
       (CN116  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING II)   
     (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 115) 
       จ. 211  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 1   4 (4-1-9) หน่วยกิต 
      (CN 211  INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING I)   
      (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
       จ. 212  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2    4 (4-1-9) หน่วยกิต 

(CN 212  INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 211) 
จ. 213  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1   6 (6-0-12) หน่วยกิต 
(CN213  INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 
จ. 214  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2   5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 214  INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 213) 
จ. 311  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 1 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 311  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 212) 
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จ. 312  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 2 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 312  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 311) 
จ. 313  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1   5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 313  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 214) 
จ. 314  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2                        4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(CN 314  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 313) 
จ. 315   การฝึกปฏิบัติ               2 (0-12-0) หน่วยกิต 
(CN 315  PRACTICUM)  
จ. 411  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 411  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING III)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 312) 
จ. 412  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN412  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING III)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 314) 
จ. 413  ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN413  METHODOLOGY IN THESIS WRITING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 
จ. 414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์     3 (0-6-12) หน่วยกิต 
(CN414  THESIS WRITING AND DEFENSE)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

    2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือกทั้งสองกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า  
 57 หน่วยกิต ดังนี้ 
           2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษา นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  

37 หน่วยกิต  
จ. 121  การพูดจากรูปภาพ 1     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   
จ. 122  การพูดจากรูปภาพ 2     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 122  SPEAKING FROM PICTURES II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 121) 
จ. 123  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) หน่วยกิต    

    (CN 123  FUNDAMENTAL CHINESE NEWSPAPER READING)   
   จ. 124  การแปลภาษาจีนระดับพื้นฐาน             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (CN 124  FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION) 

  จ. 127 สัทศาสตร์ภาษาจีน                                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN127 CHINESE PHONETICS) 
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   จ. 221  การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน     2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 221  CORRECTING CHINESE PRONUNCIATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
จ. 222  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับกลาง                            4 (4-0-8) หน่วยกิต    
(CN 222  INTERMEDIATE CHINESE NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 123) 

   จ. 223  การอ่านจับใจความ      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
   (CN 223  READING FOR INFORMATION) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 
จ. 224  ไวยากรณภ์าษาจีนกลาง 1                     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 224  MODERN CHINESE GRAMMAR I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 
จ. 225  ไวยากรณภ์าษาจีนกลาง 2                       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 225  MODERN CHINESE GRAMMAR II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 224) 
จ. 226  ภาษาจีนธุรกิจระดับพ้ืนฐาน       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 226  FUNDAMENTAL BUSINESS CHINESE) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 
จ. 227  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 227  BUSINESS CHINESE CONVERSATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 
จ. 228  การเตรียมสอบ HSK I         2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 228  HSK PREPARATION I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 
จ. 321  การเตรียมสอบ HSK II         2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 321  HSK PREPARATION II)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.228) 
จ. 322  การเตรียมสอบ HSK III        2 (2-0-4) หน่วยกิต 

   (CN 322  HSK PREPARATION III)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.321) 
จ. 323  การฟังข่าวภาษาจีน 1     2 (1-2-3) หน่วยกิต 

   (CN 323  CHINESE NEWS LISTENING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.212) 
จ. 324  การฟังข่าวภาษาจีน 2 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
 (CN 324  CHINESE NEWS  LISTENING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.323) 
จ. 325  การเขียนภาษาจีน 1     2 (2-0-4) หน่วยกิต 

   (CN 325  CHINESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 
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จ. 326  การเขียนภาษาจีน 2     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 326  CHINESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.325) 
จ. 327  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1                2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 327  INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.226) 
จ. 328  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2      2 (2-0-4) หน่วยกิต 

   (CN 328  INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 
จ. 331  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับสูง       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 331  ADVANCED CHINESE NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 
จ. 332  ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน      2 (2-0-4) หน่วยกิต 

   (CN 332  CURRENT ISSUES) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 
จ. 333  กรณีศึกษาทางธุรกิจ      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 333  BUSINESS CASE STUDY) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 
จ. 422  การเขียนภาษาจีนระดับสูง      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 422  ADVANCED CHINESE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
จ. 423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 423  ADVANCED  BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.328) 
จ. 424  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 424  ADVANCED  BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.423) 

   จ. 425  การแปลภาษาจีนระดับสูง                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
   (CN 425  ADVANCED  CHINESE TRANSLATION) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
   จ. 426  ภาษาจีนระดับสูง                3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 426  ADVANCED  CHINESE) 
  (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

  จ. 434 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
  (CN 434 CHINESE PUBLIC SPEAKING) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
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  2.2.2  วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อย 
กว่า 20 หน่วยกิต 

จ. 125  ประวัติศาสตร์จีน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 125  CHINESE HISTORY) 

   จ. 126   วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 126   INTRODUCTION TO CHINESE CULTURE)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.111) 
จ. 329  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 329  INTRODUCTION TO CHINA) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 
จ. 427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 427  INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
จ. 428  ส านวนสุภาษิตจีน        3 (3-0-6) หน่วยกิต            
(CN 428  CHINESE PROVERBS AND IDIOMATIC EXPRESSIONS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
จ. 429   ศิลปะจนี                       3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 429  CHINESE ARTS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
จ. 431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 431  APPRECIATION IN CHINESE MOVIES AND TV PROGRAMS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
จ. 432   ภูมิศาสตร์จีน                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 432  CHINESE GEOGRAPHY) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
จ. 435 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 435 CHINESE FOR TOURISM )  
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314) 

                                                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยพายัพไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และที่เปิดสอนใน SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ที่นักศึกษาเห็นว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต หรือที่ตนเองสนใจและถนัด 
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หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาโทจะต้อง
มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 
15 หนว่ยกิต 

 
จ. 110  ภาษาจีนพ้ืนฐาน        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

     (CN 110  FOUNDATION CHINESE) 
 จ. 115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1                             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING I)   
 จ. 118  การฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) หน่วยกิต 

      (CN 118 CHINESE  LISTENING AND SPEAKING FOR DAILY LIFE)     
 จ. 120  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจีน     3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(CN 120  CHINESE CUSTOMS AND CULTURE) 

        จ. 121  การพูดจากรูปภาพ 1                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

 
หมายเหตุ  ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
     ชั้นปีที่ 2 และ ปีท่ี 3 จะเรียนที่ Shanghai Normal Univesity เมืองเซี่ยงไฮ้ 
                                       ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
                ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
 
 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 
 
1 

ศท.  111 สัจจะและบริการ 
ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 
จ.111 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1        
จ.113 การฟังและการพูดภาษาจนีระดับพื้นฐาน 1  
จ.115 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดบัพ้ืน 

ฐาน 1 
วิชาเอกเลือก 

3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
4 (4-0-8) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 
6 

ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 
จ.112 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2  
จ.114 การฟังและการพดูภาษาจนีระดับพื้นฐาน 2  
จ.116 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดบัพื้น 

ฐาน 2   
วิชาเอกเลือก 

3 (3-0-6) 
5 (5-0-10) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 
6 

รวม 22 รวม 20 
 
 
2 

ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม 
วัฒนธรรม 

จ.211 การฟังและการพูดภาษาจนีระดับกลาง 1 
จ.213 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดบักลาง 1   
วิชาเอกเลือก 

3 (3-0-6) 
 

4 (4-1-9) 
6 (6-0-12) 
      6 

ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้ตลอด 
ชีวิต 

จ.212 การฟังและการพูดภาษาจนีระดับกลาง 2 
จ.214 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดบั 

กลาง 2 
วิชาเอกเลือก 
วิชาเลือกเสร ี

3 (3-0-6) 
 

4 (4-1-9) 
5 (5-0-10) 

 
6 
3 

รวม 19 รวม 21 
 
 
3 

ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
จ.311  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 1  
จ.313  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับสูง 1   
วิชาเอกเลือก 

3 (3-0-6) 
2 (1-2-3) 
5 (5-0-10) 

10 

จ.312  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 2 
จ.314  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับสูง 2   
จ.315  การฝึกปฏิบัต ิ
วิชาเอกเลือก 

2 (1-2-3) 
4 (4-0-8) 
2 (0-12-0) 

8 
รวม 20 รวม 16 

 
 
 
4 

ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
จ.411 การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 3 
จ.412 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดบัสูง 3   
วิชาเอกเลือก 
วิชาเลือกเสร ี

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

6 
3 

ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต     

ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้
จ.413  ระเบยีบวิธีการเขียนสารนพินธ์    
จ.414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ ์
วิชาเอกเลือก 

  3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (0-6-12) 

9 
รวม 21 รวม 21 
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ   

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID  

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
/ค.ศ. 

1 นางสาว 
พิมพ์ฟ้า    
สุวรรณหงษ*์ 

3101401805772 อาจารย ์ Ph.D. Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Shanghai 
Normal 

University, 
PRC 

2013 

M.A. 
 
 

Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Southwest 
University, PRC 

 

2009 
 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

Tsinghua 
University, PRC  

2003 
 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

2 นางสาว 
นมลรตัน์   
แย้มวงศ*์ 

3720100604330 อาจารย ์ Ph.D. Linguistics and 
Applied 

Linguistics 

Xiamen 
University, PRC 

2016 

ศศ.ม. การสอนภาษาจีน
ในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

 

2553 
 

ศศ.บ. 
 

บ้านและชุมชน มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2546 

3 นายรัชตพล  
ชัยเกียรติ
ธรรม* 

3100900326852 อาจารย ์ M.A. Teaching 
Chinese to 
Speakers of 

Other 
Language 

Southwest 
University, PRC 

2011 

ศศ .ม.  การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

ศศ .บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง 

2540 

นศ .บ.  วารสารศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2537 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY   

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน / 
Passport ID  

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่

ส าเร็จ 
 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี  
ค.ศ. 

1 Ms. Cao 
Xiuling* 

222403197004152542 
(PRC) 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

Linguistics and 
Applied 

Linguistics  

Fudan 
University, 

PRC 

2002 

M.A. 
 

Chinese 
Philology  

Yanbian 
University, 

PRC 

1996 
 

B.A. Chinese 
Language and 

Literature 

Yanbian 
University, 

PRC 

1993 

2 Mr.Yao 
Zhanlong* 

220623197108271719 
(PRC) 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

Grammar 
Theory and 
Application  

Shanghai 
Normal 

University, PRC 

2005 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

 

Yanbian 
University 

PRC 

1999 
 

B.A. Chinese 
Literature 

Yanbian 
University 

PRC 

1996 

3 Ms. Zhang 
Li* 

320404197804040627 
(PRC) 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 
 

Evolution of 
Chinese 

Literature from 
Ancient to 
Modern 

Fudan 
University, PRC 

 
 

2005 
 
 
 

M.A. 
 

Modern 
Chinese 

Literature 

Fudan 
University, PRC 

2002 
 

B.A. Chinese 
Literature 

Fudan 
University, PRC 

2000 

 
*หมายเหตุ อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพท าการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 

4 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY  ท า
การสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ณ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
         ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้

ก าหนดรายวิชา จ. 315 (การฝึกปฏิบัติ)ไว้ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ เพ่ือเป็นประสบการณ์พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1   ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัตตามกฏระเบียบ และข้อบังคับ 
4.1.2   มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                                                  
4.1.3   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน                                                                                  
4.1.4   มีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษาท้ังสี่ด้าน                                                                                                                                             
4.1.5   มีความรู้ในวัฒนธรรมจีน 

 4.1.6 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า อย่างสร้างสรรค์ 
 4.1.7 สามารถประยุกตใ์ช้ทักษะ และ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มาใช้ในการแก้ปัญหา 
                    อย่างเป็นระบบ 

4.1.8 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
4.1.9 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.1.10 สามารถแสดงความคิดเห็น และปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม
 4.1.11 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ 

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
 4.1.12 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง 
                    คุณภาพและปริมาณ 
 4.1.13  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
 

4.2 ช่วงเวลา  
              ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
              ช่วงเวลานอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียน โดยมีระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 70 ชั่วโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาการเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์  
      จากข้อบังคับในการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องเขียนและสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
ในรายวิชา จ.414 ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

          การเขียนสารนิพนธ์โดยเลือกหัวข้อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยมีจ านวนตัวอักษรตั้งแต่  
8,000 ตัวอักษรขึ้นไป  
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1   ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัตตามกฏระเบียบ และข้อบังคับ 
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5.2.2   มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                                                  
5.2.3   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน                                                                                  
5.2.4   มีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษาท้ังสี่ด้าน                                                                                                                                             
5.2.5   มีความรู้ในวัฒนธรรมจีน 

 5.2.6 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า อย่างสร้างสรรค์ 
 5.2.7 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ และ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มาใช้ในการแก้ปัญหา 
                    อย่างเป็นระบบ 

5.2.8 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
5.2.9 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
5.2.10 สามารถแสดงความคิดเห็น และปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม
 5.2.11 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ 

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
 5.2.12 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง 
                    คุณภาพและปริมาณ 
 5.2.13  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 

  
  5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษา 

ค้นคว้า  และการประเมินผล  
5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของนักศึกษา และจดัท า 

  บันทึกการให้ค าปรึกษา  
5.5.4  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล  

 
5.4 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบ  
 มาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา  
5.6.2  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ประเมินผลการท าสารนิพนธ์ของนักศึกษาในภาพรวมจากการ  

   ติดตามการท างาน และผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน  
5.6.3  นักศึกษาน าเสนอผลการท าสารนิพนธ์และรับการประเมินโดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลการศึกษา  
5.6.4  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์น าคะแนนทุกส่วนมาท าการประเมินผลความส าเร็จของสารนิพนธ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1. 1. มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาจีนในประเทศท่ีเป็น

เจ้าของภาษา 
1. นักศึกษาใช้เวลาศึกษาในประเทศจีนเป็นเวลาสองปี 

2. มีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 

2.  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติเป็นวิชาเอกบังคับในต่างประเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.1  ซื่อสัตย์ สุจรติ และมีวินัย เคารพและ 

ปฏิบัติตามกฏระเบยีบ และข้อบังคับ 
1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิต 

ส านึก มีคณุธรรมจรยิธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็น
ของผู้อื่น 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/แฟ้ม

สะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7.   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1  มคีวามสามารถ ความรู้และความ
เข้าใจในทักษะภาษาท้ังสี่ด้าน  

2.2  มีความรู้ในวัฒนธรรมจีน 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/แฟ้ม

สะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ ์เสนอ
แนวความคิด และ/หรือประเมินคา่ 
อย่างสร้างสรรค ์

3.2  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ และ/หรือ
ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มาใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.3  มีทักษะภาคปฏิบัตติามที่ได้รบัการ
ฝึกฝน 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.  การจดักิจกรรม 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/แฟ้ม

สะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7.   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1  มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบคุคลหรืองาน
กลุ่ม 

4.2  สามารถแสดงความคิดเห็น และ
ปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/แฟ้ม

สะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7.   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ทั้งการพูดและการเขียน รูจ้ักเลือก
และใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบัปัญหาและกลุ่ม
ผู้ฟังที่ต่างกัน 

5.2  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ
หรือคณติศาสตร์ที่เกีย่วข้อง ใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ
และปรมิาณ 

5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสารและสบืค้น
ข้อมูล 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - based 

Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/แฟ้ม

สะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7.   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

-  -   - -  - - - - - - - - -  - -   

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

-  -   - -   -   - - - - -  - -   

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  - -  - -   - -  -  - - - -  -   

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
1.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
1.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
1.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง     – ไม่เน้น 
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

 
 

รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2.หมวดวชิาเฉพาะ              

   2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคบั                

จ.111  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1            - - 

จ.112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2            - - 
จ.113  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบัพื้นฐาน 1            - - 

จ.114  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบัพื้นฐาน 2            - - 
จ.115  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1              - - 
จ.116  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2              - - 
จ.211  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบักลาง 1            - - 
จ.212  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบักลาง 2            - - 
จ.213  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1              -  

จ.214  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2              -  

จ.311  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบัสูง 1            - - 
จ.312  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบัสูง 2            - - 
จ.313  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1              -  

จ.314  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2              -  

จ.315  การฝึกปฏิบัต ิ               

จ.411  การฟังและการพูดภาษาจีนระดบัสูง 3            - - 
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

จ.412  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3              -  

จ.413  ระเบียบวธิีการเขียนสารนิพนธ ์               

จ.414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ ์               

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก              

       2.2.1 วชิาเอกเลือกกลุ่มภาษา              

จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1            - - 

จ.122  การพูดจากรูปภาพ 2            - - 

จ.123  การอา่นหนังสือพิมพจ์ีนระดับพืน้ฐาน              - - 

จ.124  การแปลภาษาจีนระดับพื้นฐาน            - - 

จ.127  สัทศาสตร์ภาษาจีน            - - 

จ.221  การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน            - - 

จ.222  การอา่นหนังสือพิมพจ์ีนระดับกลาง                             -  

จ.223  การอา่นจับใจความ            - - 

จ.224  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1            - - 

จ.225  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2            - - 

จ.226  ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐาน              -  

จ.227  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ            -  

จ.228  การเตรียมสอบ HSK I                - - 
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

จ.321  การเตรียมสอบ HSK II                - - 

จ.322  การเตรียมสอบ HSK III                - - 

จ.323  การฟังข่าวภาษาจีน 1            - - 

จ.324  การฟังข่าวภาษาจีน 2             - - 

จ.325  การเขียนภาษาจีน 1            - - 

จ.326  การเขียนภาษาจีน 2             - - 

จ.327  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1             -  

จ.328  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2             -  

จ.331  การอา่นหนังสือพิมพจ์ีนระดับสงู                               -  

จ.332  ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน              

จ.333  กรณีศึกษาทางธุรกิจ              

จ.422  การเขียนภาษาจีนระดับสูง             -  

จ.423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1              

จ.424  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2              

จ.425  การแปลภาษาจีนระดับสูง            -  

จ.426  ภาษาจีนระดับสูง            -  

จ.434  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน            -  
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2.2.2 วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม              

จ.125  ประวัติศาสตร์จีน            -  

จ.126  วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น            -  

จ.329  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน            -  

จ.427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น            -  

จ.428  ส านวนสุภาษิตจีน               -  

จ.429  ศิลปะจีน             -  

จ.431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน            -  

จ.432  ภูมิศาสตร์จีน            -  

จ.435  ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว              

     2.3 กลุ่มวิชาบงัคับวิชาโท              

จ.110  ภาษาจีนพื้นฐาน            - - 

จ.115  การอา่นและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน  1                                                           - - 

จ.118  การฟังและการพูดภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน            - - 

จ.120  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมจีน            - - 

จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1             - - 
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ผลการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

     1.1  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับ 
1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2.  ความรู้ 
2.1  มีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน  
2.2  มีความรู้ในวัฒนธรรมจีน  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า อย่างสร้างสรรค์ 
3.2  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ และ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง 

เป็นระบบ 
3.3  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.2  สามารถแสดงความคิดเห็น และปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          5.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ 

น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
5.2  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง

คุณภาพและปริมาณ 
5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมาย
ดังนี้ 

 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดย

มีความหมายดังนี้ 
อักษร ความหมาย 

I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผา่น (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) 
CT ได้หน่วยกติจากการประเมินการศกึษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่

สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training) 
CP ได้หน่วยกติจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย 
2.1.1    ต้ังคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่ก าหนดกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผ่านรายละเอียดวิชา ข้อสอบ และการวัดผลการศึกษา 
2.1.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ/หรือ รายงานผลการด าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม 
2.1.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1   ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 
 2.2.2   ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.3   ประเมินจากบัณฑิตในแง่ความพร้อมในการท างาน และการน าทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้  
       ในการประกอบอาชีพ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา 
อนุปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.1  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดยไม่มีรายวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP 
เหลืออยู่ (ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับ
คะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น 
จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

3.2  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมด
รวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพ และรายวิชาเอกรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 2.00  

3.4  ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏในข้อ 
3.3 คือไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

3.5  ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.6  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อน 
ส าเร็จการศึกษา  3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

3.7  ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8  มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
 
หมายเหตุ    กรณีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยพายัพ และ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงของทั้งสองสถาบัน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 
               นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2 การแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  จัดอบรมหรือส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.1.2 จัดระบบการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คณาจารย์ (Knowledge 

Management) 
  

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์

เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 2.2.2 การเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยการเข้าร่วม

ประชุม อบรม และสัมมนา 
 2.2.3 การส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 
 

3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
3.1 การเพ่ิมเติมความรู้โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 
3.2 การส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1.1  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 6 คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2  การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 
1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 

และ/หรือมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ. 5 และ/หรือมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสินสุดปี
การศึกษา 

 
2. บัณฑิต 

     บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
2.1  เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
2.2  มีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน และมีความรู้ในวัฒนธรรมจีน 
2.3  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง 

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

2.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.5  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหา
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และกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
สื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 
 

3. นักศึกษา 
      มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
      สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 
      1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี 
      2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
      คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียน
รายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
     ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 
     1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
     2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่ง ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
พายัพเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาท่ี1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
     3. คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 
 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
      สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 
 
3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
      สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
      การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแล
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
      การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ 
อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษา
ในความดูแลเพ่ือมาพบ  4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  
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      การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 
 
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้าสาขาวิชา
น าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯแก้ไขไม่ได้ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 

 

4. อาจารย ์
       4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของสกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขอนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

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

4. นอกจากนี้สาขาฯยังไดม้อบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 

      4.2  ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
  อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
             - จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
             - จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
             - ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/
การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
             -จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ  
  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณป์ัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความ
พึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ถึงงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  
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       5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษานั้นได้พิจารณาท้ังจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน   
 
       5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทีท่ าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
       สาขาฯไดน้ าระบบ กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา  
       ในสว่นของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ 
มคอ.5ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    สาขาวิชาฯจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ≥ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว  

√ √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน  √ √ √ √ √ 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (ไม่มี) 

- - - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- - - √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

- - - - √ 

13.ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่นักศึกษาได้ฝึกงาน ณ สถานประกอบการใน
ต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

√ √ √ √ √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะน าจากอาจารย์ 
     ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามและการ

สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 

และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  
4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (โปรด ระบุ) การประเมินก่อนสอบกลางภาค 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1  ประเมินโดยผู้มีส่วนรว่ม (stakeholders) อันประกอบด้วย ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ผู้ใช้ 
    บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
    2.2  จัดให้มีการประเมินหลักสูตร 
    2.3  จัดให้มีการประเมินในปีที่ 3 หรือ 4 ที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ 
    2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร  
           ทุก 5 ปีการศึกษา 
             
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ7 จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง         
   ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมือ่สิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท า 
   รายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  
   4.2  อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน 
   คุณภาพภายในสาขาวิชา  
   4.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  
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 4.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินงาน 
        หลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นอาจารย์วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อ 
        ใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี  
 4.5  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ 
        สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 
----------------------------------------------------------------------- 

1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เหตุผลประกอบ 
เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะดังนี ้
1. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ ์และ

สติปัญญา  
1. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ ์และ

สติปัญญา  
คงเดิม 

 

2. มีความรอบรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
ครบทัง้ด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการติด 
ต่อสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

2. มีความรอบรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
ครบทัง้ด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการติด 
ต่อสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

คงเดิม 
 

 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับประเพณี 

ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม วรรณคด ีและ
ประวัติศาสตร์ของจีนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับประเพณี 
ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม วรรณคด ีและ
ประวัติศาสตร์ของจีนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

คงเดิม 
 

 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ รู้จัก
คิดวิเคราะห์ มีวสิัยทัศน์กว้างไกล และเป็น
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ รู้จัก
คิดวิเคราะห์ มีวสิัยทัศน์กว้างไกล และเป็น
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 

คงเดิม 
 

 5. สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวฒันธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และเปน็พล 
เมืองดีที่สรา้งสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคม 

เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับคณุลักษณะ
ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
และวิสยัทัศน์ของมหา 
วิทยาลัยพายัพ 

 

1.2  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 

9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หนว่ยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 

 

คงเดิม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                        3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบ
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถ
ในการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน และทักษะการ
คิดวิเคราะห์เกีย่วกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม 
จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                           3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบ 
จากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of Thai, 
ASEAN, and global communities. 

 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติ
ต่อตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสยั
ให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น 
ชุมชน และสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF 
LIFE)  

3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ

ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหวุัฒนธรรม แนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเจตคติที่ดีในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of 
life via multi-cultural studies, 
peacemaking and conflict resolution, 
and positive thinking formation for a 
coexistence society. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เลือกศึกษาตาม
ความต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษยแ์ละการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย ์
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as well 
as global community. Exploring human 
rights with respect to human value.  
Learning about dishonesty and corruption 
in Thai community. Learning about 
measurements and mechanisms for 
preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance in 
life, coupled with living together in 
harmony. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and 
Technology  6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses 9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต 

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มรายวิชาที่ตอบผล
การเรยีนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS 

FOR DAILY  LIVING) 
3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็นเพื่อการตัดสินใจส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in 
daily living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวันความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มี
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนัการบริโภค

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกายจิตและสังคม 
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อาหาร การออกก าลังกายการบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances 
on social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)          3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีคุณภาพ 
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3. กลุม่วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 

Credits 
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม

วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 
Students are required to take 15 

credits in Language Competency. 
1.นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits 
in English courses as follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิด
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
เพื่อการสื่อสาร แทน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทยและ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ

--- 3.กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 12 Credits 

 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

--- หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

1. รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 
130 เป็น 0 หน่วยกิต และใช้
เป็นรายวิชาเสรมิความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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2.รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหร ั

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE127 THAI LEARNING 

2.English Language Courses9 Credits 
       2) GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       3) GE 135 ENGLISH FOR CROSS- 

CULTURAL 
COMMUNICATION 

       4) GE 136 ENGLISH THROUGH  
MEDIA FOR LIFELONG 
LEARNING 

       5)  GE 431  ENGLISH IN THE WORK 
PLACE 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE) 

3 (3-0-6) Credits 
ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียน การคิด การวิเคราะห์
วิจารณ์และการสรุปความ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารดา้น
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น
การจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา

ให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน 



53 

   
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

life  and studies in a university.  
ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1  3 (3-0-6) หน่วยกติ
(GE108  ENGLISH I)        3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication 
in daily life, reading for gist, and writing 
a variety of sentence types. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 130 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มี
โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน โดยการหา
ความหมายจากบริบท การจับใจความส าคญั 
การตีความ การอ้างอิง การสรุปความ และ
การเขียนความเรยีงขนาดหนึ่งย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through 
contextualization, gist, inferences, 
references, drawing conclusions, and 
writing one-paragraph essays. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปราย
และการน าเสนอ 

Using English for communication 
in different situations, reading various 
types of texts, giving opinions and 
presentations. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท.136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136 
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สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้น
ในการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations 
with stronger opinions and discussions 
in different contexts. 

ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษา
รายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วย
กิต 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วมและการแสดงความคิดเห็นการ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural 
communication. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่าน
การเรยีนรู้วัฒนธรรมร่วม
และเตรียมพร้อมการเป็น
พลเมืองโลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา 
ผ่านสื่อประสมและเป็นการ
เพิ่มทักษะการเรียนรู ้
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(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
สามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบของการ
แสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การพูด และ
การส่งข้อมูลโดยสื่อต่างๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the workplace.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้
ในการสมัครงานและการ
ท างาน 
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1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 

       นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ให้ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ให้ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

คงเดิม 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นักศึกษาจะต้องศกึษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 67 
หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 67 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

จ.111  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1        
4 (4-0-8) หน่วยกิต 

(CN 111  FUNDAMENTAL CHINESE I) 
 ระบบเสียงภาษาจีนกลางและ 

สัทอักษร PINYIN การออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต ์การศึกษาตัวอักษรจีนพ้ืนฐาน
ประมาณ 400-450 ตัว และค าศพัท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันประมาณ 600-650 ค า   
โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน การ
ฟัง พูด อ่านและเขียนค า วลี ประโยคและบท
สนทนาง่ายๆ สั้นๆ  

จ.111  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1      
4 (4-0-8) หน่วยกิต 

(CN 111 FUNDAMENTAL CHINESE I) 
 ระบบเสียงภาษาจีนกลางและ 
สัทอักษร PINYIN การออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต ์การศึกษาตัวอักษรจีนพ้ืนฐาน
ประมาณ 400-450 ตัว และค าศพัท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันประมาณ 600-650 ค า   
โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน การ
ฟัง พูด อ่านและเขียนค า วลี ประโยคและบท
สนทนาง่ายๆ สั้นๆ 

คงเดิม 
 

จ.112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2        
5 (5-0-10) หน่วยกิต 

(CN 112  FUNDAMENTAL CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 111 หรือผ่าน
การทดสอบจากสาขาวิชา) 

ตัวอักษรจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่ม
อีกประมาณ 700 – 750 ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่อีกประมาณ 900-950 ค า 
โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น การฝึกทักษะพื้นฐานสีด่้าน โดยเน้นการพูด
หรือการสนทนาท่ียาวและยากข้ึน ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียนของค าศัพท์
พื้นฐาน การใช้ค า วลี และประโยคต่างๆ 

จ.112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2        
5 (5-0-10) หน่วยกิต 

(CN 112  FUNDAMENTAL CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 111 หรือผ่าน
การทดสอบจากสาขาวิชา) 
          ตัวอักษรจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มอีก
ประมาณ 700 – 750 ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่อีกประมาณ 900-950 ค า 
โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น การฝึกทักษะพื้นฐานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการ 
พูดหรือการสนทนาท่ียาวและยากขึ้น ความ
แตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนของ
ค าศัพท์พื้นฐาน การใช้ค า วลี และประโยคต่าง ๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 

จ.113  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
พื้นฐาน 1             

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 113  FUNDAMENTAL CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING I)   
              ตัวอักษรจีนทั่วไปท่ีใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ประมาณ 200 –250 ตัว และค าศัพท์ใหม่
ประมาณ 400 – 450 ค า การออกเสียงและการ
เปลี่ยนแปลงของการออกเสียงประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
การฟังและการพูดประโยค  การฟงั พูดและท า

จ.113  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
พื้นฐาน 1             

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 113  FUNDAMENTAL CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING I)   
              ตัวอักษรจีนทั่วไปท่ีใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ประมาณ 200 –250 ตัว และค าศัพท์ใหม่
ประมาณ 400 – 450 ค า การออกเสียงและการ
เปลี่ยนแปลงของการออกเสียงประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
การฟังและการพูดประโยค  การฟงั พูดและท า

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
ความเข้าใจความหมายของค า วลี และประโยค 
การฟังบทอ่านสั้นท่ีอ่านอย่างช้าๆ และการ
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆ ในสถานการณต์่างๆ 

ความเข้าใจความหมายของค า วลี และประโยค 
การฟังบทอ่านสั้นท่ีอ่านอย่างช้าๆ และการ
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆ ในสถานการณต์่างๆ 

จ.114  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
พื้นฐาน 2              

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 114  FUNDAMENTAL CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 113) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200 –500 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 400 – 500 ค า การ
พัฒนาทักษะการฟังและการพดูที่เป็นวลีและ
ประโยคที่ซับซ้อนข้ึน การฟังและท าความเข้าใจ
เพื่อเก็บใจความส าคัญของประโยค การฟัง
บทความสั้น ๆ จากการอ่านความเร็วในระดับ
ปานกลาง การสนทนาท่ียาวข้ึน การเลา่เรื่องสั้นๆ 
และการพดูแสดงความคิดเห็นอยา่งง่าย ๆ 

จ.114  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
พื้นฐาน 2              

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 114  FUNDAMENTAL CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 113) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200 –500 
ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 400 – 500 ค า 
การพัฒนาทักษะการฟังและการพดูที่เป็นวลีและ
ประโยคที่ซับซ้อนข้ึน การฟังและท าความเข้าใจ
เพื่อเก็บใจความส าคัญของประโยค การฟัง
บทความสั้น ๆ จากการอ่านความเร็วในระดับ 
ปานกลาง การสนทนาท่ียาวข้ึน การเลา่เรื่องสั้นๆ 
และการพดูแสดงความคิดเห็นอยา่งง่าย ๆ 

คงเดิม 

จ.115  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
พื้นฐาน 1                  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE 
READING AND WRITING I)   

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200 - 300 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านและ
การเขียนประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะความ
เข้าใจโดยการอ่านบทความสั้นๆ และเขียนสรุป
จากเรื่องที่อ่าน 

จ.115  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
พื้นฐาน 1                   

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE 
READING AND WRITING I)   

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200 - 300 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านและ
การเขียนประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะความ
เข้าใจโดยการอ่านบทความสั้นๆ และเขียนสรุป
จากเรื่องที่อ่าน 

 

คงเดิม 

จ.116  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
พื้นฐาน 2            

   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 116  FUNDAMENTAL CHINESE 
READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 115) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 250 - 300 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านจับ
ใจความส าคญั และการเขียนสรุปความจาก
ประโยคที่ยาวๆ และบทความท่ีมเีนื้อหาความ
ยาวปานกลาง การวิเคราะห์และพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจ การเขียนข้อความสั้นๆ บันทึก 
จดหมาย   

 

จ.116  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
พื้นฐาน 2                

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 116  FUNDAMENTAL CHINESE 
READING AND WRITING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 115) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 250 - 300 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านจับ
ใจความส าคญั การตอบค าถามและเขียนสรุป
ความจากบทความที่มเีนื้อหาความยาวปานกลาง 
การวิเคราะห์และพัฒนาทักษะความเข้าใจ การ
เขียนประเภทต่าง ๆ เช่น เรียงความ บันทึก 
จดหมาย แต่งนิทานสั้น ๆ เขียนบรรยายรูปภาพ 
เขียนเนื้อเรื่องจากค าศัพท์ 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
จ.211  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
กลาง 1            
                                 4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 211  INTERMEDIATE CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
      ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า การฟัง
บทสนทนาหรือบทความที่มคีวามยาว 500 ตัว 
อักษร โดยมีความเร็วของค าพูดประมาณ 150 
ตัวอักษร/นาที การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคย
เรียน การแสดงความคิดของตนเอง การอภิปราย
หัวข้อท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน และการแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
 

จ.211  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
กลาง 1            
                                   4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 211  INTERMEDIATE CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การฟัง
บทสนทนาหรือบทความที่มคีวามยาว 500 ตัว 
อักษร โดยมีความเร็วของค าพูดประมาณ 150 
ตัวอักษร/นาที การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคย
เรียน การแสดงความคิดของตนเอง การอภิปราย
หัวข้อท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน และการแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 

คงเดิม 

จ.212  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
กลาง 2                      
                                4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 212  INTERMEDIATE CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 211) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การ
ฟังบทสนทนาหรือบทความที่มีความยาว
ประมาณ 600 ตัวอักษร โดยมคีวามเร็วของ
ค าพูดประมาณ 180 ตัวอักษร/นาที ในภาษาจีน
กลาง การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคยเรียน 
การแสดงความคิดของตนเองด้วยประโยคที่ยาวๆ 
การอภิปรายหัวข้อที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิต ประจ าวัน 
และการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

 

จ.212  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับ 
กลาง 2              

4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 212  INTERMEDIATE CHINESE 
LISTENING AND SPEAKING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 211) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การ
ฟังบทสนทนาหรือบทความที่มีความยาว
ประมาณ 600 ตัวอักษร โดยมคีวามเร็วของ
ค าพูดประมาณ 180 ตัวอักษร/นาที ในภาษาจีน
กลาง การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคยเรียน 
การแสดงความคิดของตนเองด้วยประโยคที่ยาวๆ 
การอภิปรายหัวข้อที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
และการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

คงเดิม 

จ.213  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
กลาง 1              

6 (6-0-12) หน่วยกิต 
(CN 213  INTERMEDIATE CHINESE READING 
AND WRITING I)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

ค าศัพท์เพิม่เตมิประมาณ 800 ค า การ
อ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ 120 
ตัวอักษร/นาที  ความรู้ทางด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความทั่วไปหรือบทความใน
ชีวิตประจ าวัน และการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง
เพื่อแสดงความคดิของตนเอง 

 

จ.213  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
กลาง 1              

6 (6-0-12) หน่วยกิต 
(CN 213  INTERMEDIATE CHINESE READING 
AND WRITING I)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 800 ค า การ
อ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ 120 
ตัวอักษร/นาที  ความรู้ทางด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความทั่วไปหรือบทความใน
ชีวิตประจ าวัน และการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง
เพื่อแสดงความคดิของตนเอง 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
จ.214  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
กลาง 2              

 5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 214  INTERMEDIATE CHINESE READING 
AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 213) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 800 ค า การ
อ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ120-150 
ตัวอักษร/นาที ความรู้ทางด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ70 ประเด็น 
การอ่านบทความในชีวิตประจ าวันหรือบทความที่
มีความลึกซึ้ง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเขียนบทความ
แสดงความคดิของตนเองในความยาว 500 
ตัวอักษรขึ้นไป 

จ.214  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
กลาง 2              

5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 214  INTERMEDIATE CHINESE READING 
AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 213) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 800 ค า การ
อ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ120-150 
ตัวอักษร/นาที ความรู้ทางด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ70 ประเด็น 
การอ่านบทความในชีวิตประจ าวันหรือบทความที่
มีความลึกซึ้ง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเขียนบทความ
แสดงความคดิของตนเองในความยาว 500 
ตัวอักษรขึ้นไป 

คงเดิม 

จ.311  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 1
            2 (1-2-3)  หน่วยกิต 
(CN 311  ADVANCED CHINESE  LISTENING 
AND SPEAKING I)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 212) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การฟัง
บทความที่มีความยาวประมาณ 800 ตัวอักษร 
โดยมีความเร็วของค าพูดประมาณ 180-220 
ตัวอักษร/นาที การฟังบทสนทนา การพูดคุยและ
การฟังข่าวในระดับความเร็วปกตปิระมาณ 180-
220 ตัวอักษร/นาที และการใช้ภาษาจีนท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับปัญหาสังคมทั้งในและต่างประเทศหรือ
หัวข้อการติดต่อสื่อสารในสังคม 

จ.311  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 1             
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 311  ADVANCED CHINESE  LISTENING 
AND SPEAKING I)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 212) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การฟัง
บทความที่มีความยาวประมาณ 800 ตัวอักษร 
โดยมีความเร็วของค าพูดประมาณ 180-220 
ตัวอักษร/นาที การฟังบทสนทนา การพูดคุยและ
การฟังข่าวในระดับความเร็วปกตปิระมาณ 180-
220 ตวัอักษร/นาที และการใช้ภาษาจีนท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับปัญหาสังคมทั้งในและต่างประเทศหรือ
หัวข้อการติดต่อสื่อสารในสังคม 

คงเดิม 

จ.312  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 2 
                                   2 (1-2-3)หน่วยกิต 
(CN 312  ADVANCED CHINESE LISTENING 
AND SPEAKING II)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 311) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การฟัง
บทความที่ยากและลึกซึ้งที่มีความยาวประมาณ 
1,000 ตัวอักษร โดยมคีวามเร็วของค าพูด
ประมาณ 180-240 ตัวอักษร/นาที การฟังบท
สนทนาและการพูดคยุในระดบัความเร็วสูง
ประมาณ 180-240 ตัวอักษร/นาที และการฟัง
ข่าวและรายการโทรทัศน์ในระดับความเร็วปกติ
ประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที การใช้
ภาษาจีนในการตดิต่อสื่อสารการแลกเปลีย่น

จ.312  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 2 
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 312  ADVANCED CHINESE LISTENING 
AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 311) 

ค าศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 500 ค า การฟัง
บทความที่ยากและลึกซึ้งที่มีความยาวประมาณ 
1,000 ตัวอักษร โดยมคีวามเร็วของค าพูด
ประมาณ 180-240 ตัวอักษร/นาที การฟังบท
สนทนาและการพูดคยุในระดบัความเร็วสูง
ประมาณ 180-240 ตัวอักษร/นาที และการฟัง
ข่าวและรายการโทรทัศน์ในระดับความเร็วปกติ
ประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที การใช้
ภาษาจีนในการตดิต่อสื่อสารการแลกเปลีย่น

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศหรือหัวข้อการติดต่อสือ่สารในสังคม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศหรือหัวข้อการติดต่อสือ่สารในสังคม 

จ.313  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
สูง 1              

5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 313  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 214) 

การขยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบท เรียนให้
กว้างขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในแตล่ะสังคมและชุมชน  
การศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมประมาณ 800 ค า 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความในระดับความเรว็ประมาณ 
150-180 ตัวอักษร/นาที และการเขียนความ
เรียงเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีศึกษา 

จ.313  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
สูง 1              

5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 313  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 214) 

การขยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบท เรียนให้
กว้างขึ้น เพื่อใหน้ักศึกษาได้สัมผัสกับค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในแตล่ะสังคมและชุมชน  
การศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมประมาณ 800 ค า 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความในระดับความเรว็ประมาณ 
150-180 ตัวอักษร/นาที และการเขียนความ
เรียงเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีศึกษา 

คงเดิม 

จ.314  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
สูง 2                

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(CN 314  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 313) 

การขยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้
กว้างขึ้น ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความในระดับความเรว็ประมาณ 180 
ตัวอักษร/นาที และการอ่านบทความและสิ่ง
ตีพิมพ์ท่ัวไป และการเขียนความเรียงเชิง
วิเคราะห ์

จ.314  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 
สูง 2                

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(CN 314  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 313) 

การขยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้
กว้างขึ้น ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า 
ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น 
การอ่านบทความในระดับความเรว็ประมาณ 180 
ตัวอักษร/นาที และการอ่านบทความและสิ่ง
ตีพิมพ์ท่ัวไป และการเขียนความเรียงเชิง
วิเคราะห ์

คงเดิม 

จ.315  ฝึกปฏิบตั ิ              
   2 (0-12-0) หน่วยกิต 

(CN 315  PRACTICUM)  
รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกปฏิบตัิของ

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ได้เรยีนในช้ัน
เรียนสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งการปรับปรุง
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

จ.315  การฝึกปฏิบัต ิ            
2 (0-12-0) หน่วยกิต 

(CN 315  PRACTICUM)  
รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกปฏิบตัิของ

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ได้เรยีนในช้ัน
เรียนสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งการปรับปรุง
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทักษะการ
ท างานในองค์กรต่าง ๆ 

1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
ให้เป็นค านาม 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น 

จ.411  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 3 
                                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 411  ADVANCED CHINESE LISTENING 
AND SPEAKING III)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 312) 

การฟังระดับสูงจากสื่อต่าง ๆ เช่น  

จ.411  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับสูง 3 
                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 411  ADVANCED CHINESE LISTENING 
AND SPEAKING III)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 312) 

การฟังระดับสูงจากสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 
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ข่าวจากวิทยุ  รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร ์
จีนโดยเน้นใหผู้้เรียนเกดิความเข้าใจ และ 
สามารถจับใจความ การสรปุเนื้อหาสาระที่ได ้
ฟังจากสื่อ และการถ่ายทอดเป็นภาษาจีน 

ต่าง ๆ เช่น ข่าวจากวิทยุ  และรายการโทรทัศน์ 
โดยเน้นใหผู้้เรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถจับ
ใจความ การสรุปเนื้อหาสาระที่ได ้
ฟังจากสื่อ และการถ่ายทอดเป็นภาษาจีน 

จ.412  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ  
สูง 3                           

3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(CN 412  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING III)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 314) 

การอ่านเนื้อหาที่มีความยาวและยากข้ึน 
เน้นการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมีระดับความยากเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนท่ีเป็น
ทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ.412  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ  
สูง 3                           

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 412  ADVANCED CHINESE READING 
AND WRITING III)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 314) 

การอ่านเนื้อหาที่มีความยาวและยากข้ึน 
เน้นการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมีระดับความยากเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนท่ีเป็น
ทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

จ.413  ระเบยีบวิธีการเขียนสารนพินธ์   
                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 413  METHODOLOGY IN THESIS 
WRITING)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

หลักการเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจีน
ในระดับปรญิญาตรี ศึกษาแบบฟอร์ม รูปแบบ 
ขอบเขตและขั้นตอนในการเขียนสารนิพนธ์ การ
วิเคราะห์และการอภิปราย การศึกษาเทคนิคใน
การเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจนีส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

จ.413  ระเบยีบวิธีการเขียนสารนพินธ์   
                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 413  METHODOLOGY IN THESIS 
WRITING)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

หลักการเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจีน
ในระดับปรญิญาตรี ศึกษาแบบฟอร์ม รูปแบบ 
ขอบเขตและขั้นตอนในการเขียนสารนิพนธ์ การ
วิเคราะห์และการอภิปราย การศึกษาเทคนิคใน
การเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจนีส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

คงเดิม 

จ.414  การเขียนและการสอบป้องกัน 
สารนิพนธ ์            

3 (0-18-0) หน่วยกิต 
(CN 414  THESIS WRITING AND DEFENSE)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

การเขียนสารนิพนธ์โดยเลือกหัวข้อให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนโดยมีจ านวนตัว 
อักษรตั้งแต่ 8,000 ตัวอักษรขึ้นไป 

จ.414  การเขียนและการสอบป้องกัน 
สารนิพนธ ์            

3 (0-6-12) หน่วยกิต 
(CN 414  THESIS WRITING AND DEFENSE)  
(วิชาบังคับกอ่น  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

การเขียนสารนิพนธ์โดยเลือกหัวข้อให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนโดยมีจ านวนตัว 
อักษรตั้งแต่ 8,000 ตัวอักษรขึ้นไป 

ปรับอัตราส่วนหน่วยกิตให้
สอดคล้องตามเกณฑ ์

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก  

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก  
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก 
ทั้งสองกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกเลือก  
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือกทั้ง
สองกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

คงเดิม 

1. วิชาเอกเลือกกลุม่ภาษา   
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี ้
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

1. วิชาเอกเลือกกลุม่ภาษา   
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี ้
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

คงเดิม 
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 จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1              
                                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   

การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็น
ประโยค และการเช่ือมประโยคใหเ้ป็นเนื้อเรื่อง 

จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1              
                                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   

การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็น
ประโยค และการเช่ือมประโยคใหเ้ป็นเนื้อเรื่อง   

คงเดิม 

จ.122  การพูดจากรูปภาพ 2              
                               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 122  SPEAKING FROM PICTURES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  จ.121)   
            การฝึกพูดจากรูปภาพหรือชุดรูปภาพ 
การฝึกแต่งเนื้อเรื่องหรือนิทาน และการสื่อสาร
ทางภาษาให้มากขึ้น 

จ.122  การพูดจากรูปภาพ 2              
                               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 122  SPEAKING FROM PICTURES II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  จ.121)   
            การฝึกพูดจากรูปภาพหรือชุดรูปภาพ 
การฝึกแต่งเนื้อเรื่องหรือนิทาน และการสื่อสาร
ทางภาษาให้มากขึ้น 

คงเดิม 

จ.123  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับพ้ืนฐาน                     
            3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CN 123  FUNDAMENTAL CHINESE 
NEWSPAPER READING)   

             ค าศัพท์และส านวนง่ายๆ ในการใช้
ภาษาจีนจากหนังสือพิมพเ์ยาวชนจีน การอ่าน 
จับใจความจากข่าวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป  

จ.123  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับพ้ืนฐาน                     
            3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CN 123  FUNDAMENTAL CHINESE 
NEWSPAPER READING)   

             ค าศัพท์และส านวนง่ายๆ ในการใช้
ภาษาจีนจากหนังสือพิมพเ์ยาวชนจีน การอ่าน
จับใจความจากข่าวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป 

 

คงเดิม 

จ.124  การแปลภาษาจีนระดับพืน้ฐาน  
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต                 3(3-0-6) หน่วยกิต 

 (CN 124  FUNDAMENTAL CHINESE 
TRANSLATION) 
            หลักและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการ 
แปลขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการแปลประโยคจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน 

จ.124  การแปลภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน  
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต                 3(3-0-6) หน่วยกิต 

 (CN 124  FUNDAMENTAL CHINESE 
TRANSLATION) 
            หลักและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการ 
แปลขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการแปลประโยคจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน 

คงเดิม 

-------- จ.127 สัทศาสตรภ์าษาจีน 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CN127 CHINESE PHONETICS) 
ระบบเสียงในภาษาจีน ได้แก่ 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การเช่ือมค า การลง
เสียงหนักเบา และท านองเสียง  การฝึกหดัออก
เสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับผูเ้ริ่ม
เรียน รวมถึงการแก้ไขการออกเสยีง 

รายวิชาใหม ่
เพื่อเป็นการเสรมิความรู้
ทางด้านสัทศาสตรภ์าษาจีน
ให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐาน
ภาษาจีนมาก่อน 
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จ. 221    จ.221  การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน 
                                   2 (1-2-3) หน่วยกิต                 2(2-1-5) หน่วยกิต 

(CN 221  CORRECTING CHINESE 
PRONUNCIATION) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
 การแก้ไขการออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ เสียงเบาและค าเสริมทา้ย “儿” ใน
ภาษาจีนกลางให้ถูกต้อง เน้นการแก้ไขการ 
ออกเสียงของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จ. 221    จ.221  การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน 
                                 2 (1-2-3) หน่วยกิต                 2(2-1-5) หน่วยกิต 

(CN 221  CORRECTING CHINESE 
PRONUNCIATION) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
            การแก้ไขการออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ เสียงเบาและค าเสริมทา้ย “儿” ใน
ภาษาจีนกลางให้ถูกต้อง เน้นการแก้ไขการออก
เสียงของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

คงเดิม 

จ.222  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับกลาง                    
            4 (4-0-8) หน่วยกิต    
(CN 222  INTERMEDIATE CHINESE 
NEWSPAPER  READING)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 123) 
 การอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ท่ี
คัดสรร  การใช้ภาษาที่เป็นจดุเด่นส าหรับ
หนังสือ พิมพ์จีน ศึกษาภูมิหลังและวัฒนธรรมที่
ใช้ในหนังสือพิมพ์ การสรุปและการวิเคราะห์ข่าว
จากหนังสือพิมพ์จีน 

จ.222  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับกลาง                    
          4 (4-0-8) หน่วยกิต    
(CN 222  INTERMEDIATE CHINESE 
NEWSPAPER  READING)   
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 123) 
 การอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ท่ี
คัดสรร  การใช้ภาษาที่เป็นจดุเด่นส าหรับ
หนังสือ พิมพ์จีน ศึกษาภูมิหลังและวัฒนธรรมที่
ใช้ในหนังสือพิมพ์ การสรุปและการวิเคราะห์ข่าว
จากหนังสือพิมพ์จีน 

คงเดิม 

จ.223  การอ่านจับใจความ      
2 (2-0-4) หน่วยกิต      2(2-0-4) หน่วยกิต 

 (CN 223   READING FOR INFORMATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

              ทักษะการอ่านเร็วเพื่อจับใจความ
ส าคัญ การอ่านบทความสั้นๆ ที่มคีวามคุ้นเคย 
โดยมรีะดบัความเร็วประมาณ 120 ตัวอักษร/
นาที 

จ.223  การอ่านจับใจความ  
2 (2-0-4) หน่วยกิต      2(2-0-4) หน่วยกิต 

 (CN 223  READING FOR INFORMATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

              ทักษะการอ่านเร็วเพื่อจับใจความ
ส าคัญ การอ่านบทความสั้นๆ ท่ีมคีวามคุ้นเคย 
โดยมรีะดบัความเร็วประมาณ 120 ตัวอักษร/
นาที 

 

คงเดิม 

จ.224  ไวยากรณ์จีนระดับพื้นฐาน 1                    
            2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 224  FUNDAMENTAL CHINESE  
GRAMMAR I) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

โครงสร้างและไวยากรณภ์าษาจีนกลาง
ในระดับพื้นฐานโดยเน้นการใช้ค า วลี และ
ประโยคง่ายๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาทั้งสี่ด้าน  

จ.224  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1                    
            2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 224  MODERN CHINESE  
GRAMMAR I) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

โครงสร้างและไวยากรณภ์าษาจีนกลาง
โดยเน้นการใช้ค า วลี และรูปประโยคชนิดต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาทั้งสี่ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

 

1. ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 
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จ.225  ไวยากรณ์จีนระดับพื้นฐาน 2                    
            2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 225  FUNDAMENTAL CHINESE  
GRAMMAR II) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 224) 

โครงสร้างและไวยากรณภ์าษาจีนกลาง 
โดยเน้นรูปประโยคทีม่ีความซับซ้อนข้ึน เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาทั้งสี่ด้าน 

จ.225  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2                    
         2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 225 MODERN CHINESE GRAMMAR II) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 224) 

ลักษณะ และโครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง  ชนิดของค า  วลี รปูแบบ
ประโยค การสร้างประโยค และการเปลีย่น
ต าแหน่งกับความหมายของค าในประโยค การ
แต่งประโยคชนิดต่างๆที่ซับซ้อน 

1. ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 

จ.226  ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐาน    
                                  2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 226  FUNDAMENTAL BUSINESS 
CHINESE) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การฝึก
ความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
แสดงความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ
ประกอบธุรกิจอย่างง่าย 

 จ.226  ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐาน    
                               2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 226  FUNDAMENTAL BUSINESS 
CHINESE) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การฝึก
ความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
แสดงความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ
ประกอบธุรกิจอย่างง่าย 

คงเดิม 

จ.227  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ     
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 227  BUSINESS CHINESE 
CONVERSATION) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

การสนทนาจากบทเรียนสั้นๆ ท่ีเกีย่วกับ
การประกอบธุรกิจ  การสนทนาในสถานการณ์
ทางธุรกิจทั่วๆไป โดยเน้นการเจรจาทางธุรกิจใน
ประเทศจีน 

จ.227  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ     
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 227  BUSINESS CHINESE 
CONVERSATION) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

การสนทนาจากบทเรียนสั้นๆ ท่ีเกีย่วกับ 
การประกอบธุรกิจ  การสนทนาในสถานการณ์
ทางธุรกิจทั่วๆไป โดยเน้นการเจรจาทางธุรกิจใน
ประเทศจีน 

คงเดิม 

จ.228  การเตรียมสอบ HSK I           
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 228  HSK PREPARATION I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้
ในระดับ 4-5 เน้นเทคนิคการอ่านเพื่อให้ 
สามารถเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง เทคนิคการ 
เขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการ
เติมค าและการเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  

จ.228  การเตรียมสอบ HSK I           
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 228  HSK PREPARATION I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 
            การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้
ในระดับ 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพือ่ให้สามารถ
เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง เทคนิคการเขียนอักษรจีน
ในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการเรยีงประโยคและ
การอ่านเพื่อตอบค าถาม 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ของการสอบ
HSK แบบใหม ่

จ.321  การเตรียมสอบ HSK II         
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 321 HSK PREPARATION II)  
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.228) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้
ในระดับ 5-6 เน้นเทคนิคการอ่านเพื่อให้ 
สามารถเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง เทคนิคการ 

จ.321  การเตรียมสอบ HSK II         
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 321 HSK PREPARATION II)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.228) 
           การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้
ในระดับ 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพือ่ให้สามารถ
เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง เทคนิคการเขียนอักษรจีน

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น และใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานใหม่ของ
การสอบHSK แบบใหม ่
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เขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการ
เติมค าและการเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  

ในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการจับใจความส าคญั 
การเขียนเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และการเขยีนเรยีงความ 

จ.322  การเตรียมสอบ HSK III        
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 322  HSK PREPARATION III)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.321) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบ 
ได้ในระดับ 6 ขึ้นไป เน้นเทคนิคการอ่าน 
เพื่อให้สามารถเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง เทคนิค 
การเขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิค
การเตมิค าและการเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  

จ.322  การเตรียมสอบ HSK III        
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 322  HSK PREPARATION III)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.321) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้
ในระดับ 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพือ่ให้สามารถ
เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง เทคนิคการเขียนอักษรจีน
ในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการฟังจับใจความ 
การตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง และการเขียน
เรียงความ 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ของการสอบ
HSK แบบใหม ่

จ.323  การฟังข่าวภาษาจีน 1  
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 323  CHINESE NEWS LISTENING I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.212) 

                ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาข่าวประมาณ  
200 ค า การฟังข่าวที่ออกเสียงด้วยส าเนียง
มาตรฐาน ในระดับความเร็วปกติระดับความเร็ว
ประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที ในเนื้อเรื่อง
คุ้นเคยได้   

จ.323  การฟังข่าวภาษาจีน 1            
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 323  CHINESE NEWS LISTENING I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.212) 
   ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาข่าวประมาณ 
200 ค า การฟังข่าวที่ออกเสียงด้วยส าเนียง
มาตรฐาน ในระดับความเร็วปกติระดับความเร็ว
ประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที ในเนื้อเรื่อง
คุ้นเคยได้   

คงเดิม 

จ.324  การฟังข่าวภาษาจีน 2            
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 324  CHINESE NEWS  LISTENING II) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.323) 
               ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาข่าวเพ่ิมเติม
ประมาณ 200 ค า การฟังข่าวและรายการ
โทรทัศน์ในระดับความเร็วปกติ ระดับ 
ความเร็วประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที 

จ.324  การฟังข่าวภาษาจีน 2  
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(CN 324  CHINESE NEWS  LISTENING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.323) 
     ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาข่าวเพ่ิมเตมิ
ประมาณ 200 ค า การฟังข่าวจากรายการทาง
วิทยุ และโทรทัศน์ในระดับความเร็วปกติ ระดับ
ความเร็วประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 

จ.325  การเขียนภาษาจีน 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 325  CHINESE WRITING I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 
           การเขียนประโยคภาษาจนีท่ีค่อนข้าง 
ยาว อัตราเร็วประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที  
ระดับความถูกต้องของตัวอักษรที่เขียน 
ประมาณ 90% ขึ้นไป พัฒนาวิธีการเขียน 
หลายๆ แบบ การเขียนบทความความยาว 500 
ตัวอักษรขึ้นไปในเวลา 2 ช่ัวโมง 

จ.325  การเขียนภาษาจีน 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 325  CHINESE WRITING I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 
           การเขียนประโยคภาษาจนีท่ีค่อนข้าง
ยาว อัตราเร็วประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที 
ระดับความถูกต้องของตัวอักษรที่เขียนประมาณ 
90% ขึ้นไป พัฒนาวิธีการเขียนหลากหลาย
รูปแบบ การเขียนบทความความยาว 500 
ตัวอักษรขึ้นไป ในเวลา 2 ช่ัวโมง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 
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จ.326  การเขียนภาษาจีน 2     

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 326  CHINESE WRITING II) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.325) 

              การเขียนประโยคภาษาจีนและบท 
ความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณจ์ีน อัตราเร็ว
ประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที ระดบัความถูกต้อง
ของตัวอักษรที่เขียนประมาณ 90% ขึ้นไป การ
เขียนบทความความยาว 600 ตัวอักษรขึ้นไปใน
เวลา 2 ช่ัวโมง 

จ.326  การเขียนภาษาจีน 2   
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 326  CHINESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.325) 

การเขียนประโยคภาษาจีนและบท 
ความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณจ์ีน อัตราเร็ว
ประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที ระดบัความถูกต้อง
ของตัวอักษรที่เขียนประมาณ90% ขึ้นไป การ
เขียนบทความความยาว 600 ตัวอักษรขึ้นไปใน
เวลา 2 ช่ัวโมง 

คงเดิม 

จ.327  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 327  INTERMEDIATE BUSINESS  
CHINESE I) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.226) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การ
ฝึกความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพื่อแสดงความสามารถทางธุรกิจ การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารทางดา้นธุรกิจ โดย
เน้นสถานการณ์ธุรกจิในปัจจุบันของจีน 

 

จ.327  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 327  INTERMEDIATE BUSINESS  
CHINESE I) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.226) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การ
ฝึกความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพื่อแสดงความสามารถทางธุรกิจ การพัฒนา 
ความสามารถในการสื่อสารทางดา้นธุรกิจ โดย
เน้นสถานการณ์ธุรกจิในปัจจุบันของจีน 

คงเดิม 

จ.328  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 328  INTERMEDIATE BUSINESS  
CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า  
การฝึกความพร้อมดา้นทักษะฟัง พูด อ่านเขียน 
ศึกษาค าเฉพาะดา้นและรูปแบบประโยคที่เกี่ยว 
ข้องมากขึ้น เลือกศึกษาหลากหลายกรณี
ทางด้านธุรกิจ การศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ภาษาจีนธุรกิจ และข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ 

จ.328  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 328  INTERMEDIATE BUSINESS  
CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า  
การฝึกความพร้อมดา้นทักษะฟัง พูด อ่านเขียน 
ศึกษาค าเฉพาะดา้นและรูปแบบประโยคที่เกี่ยว 
ข้องมากขึ้น เลือกศึกษาหลากหลายกรณี
ทางด้านธุรกิจ การศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ภาษาจีนธุรกิจ และข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ 

คงเดิม 

จ.331  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับสูง                  
            2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 331  ADVANCED CHINESE 
NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 
 เนื้อหาหรือบทความที่ทันสมัยจาก
หนังสือพิมพ์ท่ีคัดสรรแล้ว  ภูมิหลงัความรู้ทาง 
ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจข่าวสารปัจจุบัน
ระหว่างสังคมจีนและนานาชาติ การอภิปราย
หัวข้อและเนื้อหาข่าวในระดับลึกซึง้ 

จ.331  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับสูง                  
          2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 331  ADVANCED CHINESE 
NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 
 เนื้อหาหรือบทความที่ทันสมัยจาก
หนังสือพิมพ์ท่ีคัดสรรแล้ว  ภูมิหลงัความรู้ทาง 
ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจข่าวสารปัจจุบัน
ระหว่างสังคมจีนและนานาชาติ การอภิปราย
หัวข้อและเนื้อหาข่าวในระดับลึกซึง้ 

คงเดิม 
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จ.332  ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน      

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 332  CURRENT ISSUES)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 

การอภิปรายถามตอบข่าวปัจจุบันเกี่ยวกับ
ประเทศจีนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่สนใจ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาจีน เปรียบ 
เทียบเชื่อมโยงความคิดเห็น 

จ.332  ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน      
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 332  CURRENT ISSUES)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.222) 

การอภิปรายถามตอบข่าวปัจจุบันเกี่ยวกับ
ประเทศจีนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่สนใจ เพื่อพัฒนาความ สามารถ
ในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาจีน เปรียบ 
เทยีบเชื่อมโยงความคิดเห็น 

คงเดิม 

จ.333  กรณีศึกษาทางธุรกิจ       
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 333  BUSINESS CASE STUDY) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

การศึกษาธุรกิจเป็นรายกรณจีาก
เอกสารหรือข่าวโทรทัศน์ เพื่อฝึกฝนทักษะทาง 
ภาษา การวิเคราะห์ธรุกิจเป็นรายกรณี การ
อภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอในช้ันเรียน  
การติดต่อสื่อสารดา้นธุรกิจ และการฝึกฝน 
ธุรกิจจ าลอง 

จ.333  กรณีศึกษาทางธุรกิจ       
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 333  BUSINESS CASE STUDY) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

การศึกษาธุรกิจเป็นรายกรณจีาก
เอกสารหรือข่าวโทรทัศน์ เพื่อฝึกฝนทักษะทาง
ภาษา การวิเคราะห์ธรุกิจเป็นรายกรณี การ
อภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอในช้ันเรียน  
การติดต่อสื่อสารดา้นธุรกิจ และการฝึกฝน 
ธุรกิจจ าลอง 

คงเดิม 

จ.421  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง           
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 421  MODERN CHINESE GRAMMAR) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
              ลักษณะ และโครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง  ชนิดของค า  วลี รปูแบบ
ประโยค การสร้างประโยค และการเปลีย่น
ต าแหน่งกับความหมายของค าในประโยค การ
แต่งประโยคชนิดต่างๆ ที่ซับซ้อน 

____ ยกเลิกรายวิชา  
เพราะเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อน
กับวิชา จ.225 
 

จ.422  การเขียนภาษาจีนระดับสงู    
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 422  ADVANCED CHINESE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ทักษะด้านการเขยีนในระดบัสูง เน้นการ 
ใช้ค าศัพท์ ส านวน และภาษาที่เปน็ทางการ 

จ.422  การเขียนภาษาจีนระดับสงู    
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 422  ADVANCED CHINESE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ทักษะด้านการเขยีนในระดบัสูง เน้นการ 
ใช้ค าศัพท์ ส านวน และภาษาที่เปน็ทางการ 

คงเดิม 
 

จ.423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1       
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 423  ADVANCED  BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.328) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า 
การศึกษากรณีธุรกิจเพิ่มเตมิ การใช้ภาษาจีน
ธุรกิจในการพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจ  
การศึกษางานเขียนทางด้านธุรกจิที่หลากหลาย
จากสื่อต่างๆ เน้นการอภิปรายในช้ันเรียน 

จ.423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1       
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 423 ADVANCED  BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.328) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า 
การศึกษากรณีธุรกิจเพิ่มเตมิ การใช้ภาษาจีน
ธุรกิจในการพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจ  
การศึกษางานเขียนทางด้านธุรกจิที่หลากหลาย
จากสื่อต่างๆ เน้นการอภิปรายในช้ันเรียน 

คงเดิม 
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จ.424  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2       

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 424  ADVANCED  BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.423) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 600 ค า 
การศึกษากรณีธุรกิจเพิ่มเตมิ โดยการศึกษา
เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนูกรณ์ การฝึกฝน
การอภิปรายในช้ันเรียน และการจัดให้มี
สถานการณ์ธุรกิจจ าลอง 

จ.424  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2       
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 424  ADVANCED  BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.423) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 600 ค า 
การศึกษากรณีธุรกิจเพิ่มเตมิ โดยการศึกษา
เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนูกรณ์ การฝึกฝน
การอภิปรายในช้ันเรียน และการจัดให้มี
สถานการณ์ธุรกิจจ าลอง 

คงเดิม 
 

จ.425  การแปลภาษาจีนระดับสูง     
3 (3-0-6) หน่วยกิต       

(CN 425  ADVANCED CHINESE  
TRANSLATION ) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ทักษะการแปล เน้นการแปลเอกสาร 
และบทความเฉพาะทางต่างๆ จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน  
ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกดิขึ้นในการแปล 

จ.425  การแปลภาษาจีนระดับสูง     
3 (3-0-6) หน่วยกิต       

(CN 425  ADVANCED CHINESE  
TRANSLATION ) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ทักษะการแปล เน้นการแปลเอกสาร 
และบทความเฉพาะทางต่างๆ จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน  
ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกดิขึ้นในการแปล 

คงเดิม 
 

จ.426  ภาษาจีนระดับสูง         
3 (3-0-6) หน่วยกิต        3(3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 426  ADVANCED CHINESE) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 400 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 500 ค า โครงสรา้ง
ไวยากรณ์ขั้นสูง ทักษะการอ่านและการเขียน 
เน้นการอ่านและการเขียนบทความที่ซับซ้อน 
การฝึกอ่านให้เร็วยิ่งข้ึน 

จ.426  ภาษาจีนระดับสูง     
3 (3-0-6) หน่วยกิต        3(3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 426  ADVANCED CHINESE)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
            ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 400 ตัว 
และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 500 ค า โครงสรา้ง
ไวยากรณ์ขั้นสูง ทักษะการอ่านและการเขียน 
เน้นการอ่านและการเขียนบทความที่ซับซ้อน 
การฝึกอ่านให้เร็วยิ่งข้ึน 

คงเดิม 
 

_____ จ.434 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CN 434 CHINESE PUBLIC SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

แนวคิดเรื่องวาทศาสตร์ของจีน การพูดใน
ที่ชุมชนตามหลักการ และการพูดแบบต่างๆ 
ของจีน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนในท่ี
ชุมนุมชน  การแสดงความคดิเห็น การใช้ภาษา 
และท่าทางเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง 

รายวิชาใหม ่
เพื่อให้นักศึกษาได้มโีอกาส
ฝึกการพูดแบบต่าง ๆ ในที่
ชุมชน  ซึ่งเป็นความประสงค์
ของผู้ประกอบการจากการ
ตอบแบบประเมินบณัฑิต 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 

2. วิชาเอกเลือกกลุม่วัฒนธรรม 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนีไ้ม่
น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 

2. วิชาเอกเลือกกลุม่วัฒนธรรม 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนีไ้ม่
น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 

คงเดิม 
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จ.125  ประวัติศาสตร์จีน     
3 (3-0-6) หน่วยกิต      3 (3-0-6)   หน่วยกิต 

(CN 125  CHINESE HISTORY) 
           ประวัติศาสตร์ของจีนและอารยธรรม
จีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุันโดยสังเขปโดยเน้น
เหตุการณ์และบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์จีน 

จ.125  ประวัติศาสตร์จีน     
3 (3-0-6) หน่วยกิต      3 (3-0-6)   หน่วยกิต 

(CN 125  CHINESE HISTORY) 
           ประวัติศาสตร์ของจีนและอารยธรรม
จีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุันโดยสังเขปโดยเน้น
เหตุการณ์และบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์จีน 

คงเดิม 

จ.126  วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต          3(3-0-6) หน่วยกิต 

 (CN 126   INTRODUCTION TO CHINESE 
CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.111) 

ประวัติวัฒนธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบันโดยสังเขป เพ่ือให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนยีมประเพณีจีนตลอดจน
ภาษาจีนได้ดียิ่งข้ึน 

จ.126  วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น           
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต          3(3-0-6) หน่วยกิต 

 (CN 126   INTRODUCTION TO CHINESE 
CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.111) 

     ประวัติวัฒนธรรมจีนตั้งแต่อดตีจนถึง 
ปัจจุบันโดยสังเขป เพ่ือให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีจีนดั้งเดิมและสมัยใหม 
ตลอดจนภาษาจีนได้ดยีิ่งข้ึน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 

จ.329  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
            2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 329  INTRODUCTION TO CHINA) 
 (วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนโดย 
สังเขป ด้านภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมจีน และ 
การติดต่อสื่อสารกับคนจีน 

จ.329  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(CN 329  INTRODUCTION TO CHINA) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนโดย 
สังเขป ด้านภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมจีน และการ
ติดต่อสื่อสารกบัคนจีน 

คงเดิม 

จ.427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 427  INTRODUCTION TO CHINESE 
LITERATURE) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                           

วรรณคดีจีนโบราณและวรรณคดีจนียุค 
ใหม่จากบทคัดสรรของนักเขียนเดน่ๆ ในแต่ละ
สมัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวรรณคดีจีน
โดยสังเขป 

จ.427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 427  INTRODUCTION TO CHINESE 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)    

วรรณคดีจีนโบราณและวรรณคดีจนี 
ยุคใหม่จากบทคัดสรรของนักเขียนเด่นๆ ในแต่
ละสมัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวรรณคดีจีน
โดยสังเขป                                                                           

คงเดิม 

จ.428  ส านวนสุภาษิตจีน     
3 (3-0-6) หน่วยกิต            

(CN 428  CHINESE PROVERBS AND 
IDIOMATIC EXPRESSIONS) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
                ค าพังเพย ส านวน สภุาษิตจีน  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวน
สุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

จ.428  ส านวนสภุาษิตจีน    
3 (3-0-6) หน่วยกิต            

(CN 428  CHINESE PROVERBS AND 
IDIOMATIC EXPRESSIONS) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
                ค าพังเพย ส านวน สภุาษิตจีน  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวน
สุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

คงเดิม 



70 

   
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 

จ.429  ศิลปะจีน   
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CN 429  CHINESE ARTS) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
                ศิลปะจีนที่หลากหลาย ท้ังวิจิตร
ศิลป์ ดนตรี การเขยีนพู่กันจีน และไทเก็ก 
เพื่อให้นักศึกษามีความเขา้ใจภาษาจีนและ
ซาบซึ้งศิลปะจีนไดด้ียิ่งขึ้น 

จ.429  ศิลปะจีน             
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CN 429  CHINESE ARTS)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
               ศิลปะจีนที่หลากหลาย ท้ังวิจิตร
ศิลป์ ดนตรี การเขยีนพู่กันจีน และไทเก็ก 
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจภาษาจีนและ
ซาบซึ้งศิลปะจีนไดด้ียิ่งขึ้น 

คงเดิม 

จ.431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์จีน            

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 431 APPRECIATION IN CHINESE 
MOVIES AND TV PROGRAMS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               

ภาพยนตรจ์ีนและรายการโทรทัศน์ท่ี
คัดสรร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาษาจีนท่ีใช้ใน
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มากข้ึน 
ตลอดจนสามารถสรุปและถ่ายทอดได ้

จ.431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์จีน            

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 431 APPRECIATION IN CHINESE 
MOVIES AND TV PROGRAMS) 

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               
ภาพยนตรจ์ีนและรายการโทรทัศน์ท่ี 

คัดสรร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาษาจีนท่ีใช้ใน
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มากข้ึน 
ตลอดจนสามารถสรุปและถ่ายทอดเรื่องราวของ
ภาพยนตรจ์ีนและรายการโทรทัศน์จีนน้ันได ้

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 

จ.432  ภูมิศาสตร์จีน  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 432  CHINESE GEOGRAPHY) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               

ภูมิศาสตรจ์ีน ทรัพยากร สถานท่ีที่ 
เป็นมรดกโลก การคมนาคม  กลุ่มประชากร 
และพัฒนาการทางภมูิศาสตร์ทางกายภาพอื่นๆ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศจีน 

จ.432  ภูมิศาสตร์จีน           
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 432  CHINESE GEOGRAPHY) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               

ภูมิศาสตรจ์ีน ทรัพยากร สถานท่ีที่
เป็นมรดกโลก การคมนาคม  กลุ่มประชากร 
และพฒันาการทางภมูิศาสตร์ทางกายภาพอื่นๆ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศจีน 

คงเดิม 

จ.433  ปรัชญาจีน                   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(CN 433  CHINESE PHILOSOPHY) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               

ปรัชญา แนวคิดและค าสอนของนัก
ปรัชญาจีนที่มีอิทธิพลต่อสังคมจีนปัจจุบัน 

______ ยกเลิกรายวิชา  
1. เนื่องจากผลการส ารวจ
บัณฑิต 3 รุ่นที่ผา่นมา ได้
ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็น
รายวิชาที่ไมไ่ด้มปีระโยชน์
ในการประกอบอาชีพ 
2. เนื้อหาในรายวิชานี้ไดม้ี
การสอดแทรกไว้ใน
รายวิชาอื่น ๆ แล้ว 

_____ จ.435 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(CN 435 CHINESE FOR TOURISM )  
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314) 

      ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการ

รายวิชาใหม ่
เพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็น
ความประสงค์ของบัณฑติ
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1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
          นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาใดๆที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และที่เปดิสอนใน 
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ไม ่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ท่ีนักศึกษาเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ในอนาคต หรือที่ตนเองสนใจและถนดั 

          นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆไม่
น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือกศกึษาจาก
รายวิชาใดๆที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพายัพไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และที่เปิดสอนใน 
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ไม ่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ท่ีนักศึกษาเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ในอนาคต หรือที่ตนเองสนใจและถนัด 

คงเดิม 

 
1.5 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ หลักสูตร พ.ศ. 2555 ผลการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีจิตส านึก มีคณุธรรม จริยธรรม 
1.2  สามารถแยกแยะและจัดการกับปัญหาทางด้านคณุธรรม 
      และจริยธรรม 
1.3  มีวินัย ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความ 

ซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.4  เคารพกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคับขององค์กร และสังคม 
1.5  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ซื่อสัตย์ สุจรติ และมีวินัย เคารพและปฏิบัตติาม 
       กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึก มคีุณธรรม 

และจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

2. ความรู้ 
2.1  สามารถน าหลักการ ทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้และ 

เนื้อหาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนีไป ใช้ใชีวิตประจ าวัน 
และ/หรือในการประกอบอาชีพ 

2.2  มีความรู้และความเข้าใจในความก้าวหน้าทางวิชาการใน 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

2.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และ/หรือต่อยอดองค์
ความรู ้

2.4  สามารถอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมจีน   

2.5  สามารถท างานร่วมกับบุคคล หรือกลุ่มคนที่มคีวาม
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

2. ความรู้ 
2.1  มคีวามสามารถ ความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษา 

ทั้งสี่ด้าน  
2.2  มคีวามรู้ในวัฒนธรรมจีน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินข้อมลูแนวคิดใหม่ๆ  

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.2  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
3.3  สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อน และเสนอแนะแนว

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ ์เสนอแนวความคิด  

และ/หรือประเมินค่า อย่างสร้างสรรค ์
3.2  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ และ/หรือความรู้ความ 

เข้าใจทางวิชาการ มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและจีน  การ
ฝึกทักษะการพูดและทักษะการบรกิารใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 

และผูป้ระกอบการ 
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ผลการเรียนรู้ หลักสูตร พ.ศ. 2555 ผลการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ทางแก้ไขโดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมา  

3.4  สามารถใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5  สามารถวางแผน ด าเนินการตามแผน  ประเมินผลการ
ด าเนินการ และน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง 

3.3  มีทักษะภาคปฏิบัตติามที่ได้รบัการฝึกฝน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1  เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และมีความรับผดิชอบ

ในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งรายบคุคล และงานกลุ่ม 
4.2  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก

ในกลุ่ม 
4.3  สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ 
       ผู้อื่น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงาน 

รายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.2  สามารถแสดงความคิดเห็น และปรับตัวท างานร่วมกับ

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถระบุและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในการศึกษา

ค้นคว้า 
5.2  สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารโดยการพูด เขียนหรือ  
      น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3  สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือกแหล่ง ข้อมูล และแปลผล

หรือแปลความหมายข้อมูล 
5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ ทั้งการพูดและ 

การเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที ่
เหมาะสมส าหรบัปัญหาและกลุ่มผูฟ้ังที่ต่างกัน 

5.2  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที ่
เกี่ยวข้อง ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ 
ปริมาณ 

5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
       และสืบค้นข้อมูล 

 
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน   

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาโทจะต้องมี
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 15 
หน่วยกิต 
  

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาโทภาษาและ
วัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี ้ 
จ านวน 15 หน่วยกิต 

นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาโทภาษาและ
วัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี ้ 
จ านวน 15 หน่วยกิต 

คงเดิม 

จ.110  ภาษาจีนพื้นฐาน        
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

 (CN 110  FOUNDATION CHINESE) 
 ระบบเสียงในภาษาจีนกลางและ 
สัทอักษร PINYIN ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ 

 จ.110  ภาษาจีนพื้นฐาน        
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

 (CN 110  FOUNDATION CHINESE) 
 ระบบเสียงในภาษาจีนกลางและ 
สัทอักษร PINYIN ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลประกอบ 
สระ และวรรณยุกต ์ศึกษาตัวอักษรจีนพื้นฐาน 
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การฟัง พูด 
อ่านและเขียนค า วลี และประโยคอย่างง่าย 

สระ และวรรณยุกต ์ศึกษาตัวอักษรจีนพื้นฐาน 
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การฟัง พูด 
อ่านและเขียนค า วลี และประโยคอย่างง่าย 

จ.115  การอ่านและการเขยีนภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน 1                        

3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE  
READING AND WRITING I)   

การอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน  
การพัฒนาทักษะความเข้าใจโดยการอ่าน
บทความสั้นๆ และเขยีนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 

จ.115  การอ่านและการเขยีนภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน 1                        

3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE  
READING AND WRITING I)   

การอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน  
การพัฒนาทักษะความเข้าใจโดยการอ่าน
บทความสั้นๆ และเขยีนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 

คงเดิม 

จ.118 การฟังและการพูดภาษาจนีใน
ชีวิตประจ าวัน                  

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 118 CHINESE  LISTENING AND 
SPEAKING FOR DAILY LIFE)   
 ตัวอักษรจีนและค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน การออกเสียงและการเปลี่ยน แปลง
ของการออกเสียงประโยคขั้นพ้ืนฐาน การฟังและ
การพูดประโยคการฟัง พูด และท าความเข้าใจ
ความหมายของค า วลี และประโยค การฟัง
ภาษาจีนระดับประโยค และการสนทนาโดยใช้
ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ต่างๆ 

จ.118 การฟังและการพูดภาษาจนีใน
ชีวิตประจ าวัน                  

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 118 CHINESE  LISTENING AND 
SPEAKING FOR DAILY LIFE)   
 ตัวอักษรจีนและค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน การออกเสียงและการเปลี่ยน แปลง
ของการออกเสียงประโยคขั้นพ้ืนฐาน การฟังและ
การพูดประโยคการฟัง พูด และท าความเข้าใจ
ความหมายของค า วลี และประโยค การฟัง
ภาษาจีนระดับประโยค และการสนทนาโดยใช้
ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ต่างๆ 

คงเดิม 

จ.120   จ.120 ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม
จีน                                            

3 (1-4-4) หน่วยกิต   3(1-4-4) หน่วยกิต 
 (CN 120  CHINESE CUSTOMS AND 

CULTURE) 
      ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมจีน 

เทศการส าคัญ  การเขียนพู่กันจีน ไทเก็ก การตดั
กระดาษแบบจีน และการถักเชือกจีน 

จ.120    จ.120 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
จีน                                            

3 (1-4-4) หน่วยกิต   3(1-4-4) หน่วยกิต 
 (CN 120  CHINESE CUSTOMS AND 

CULTURE) 
      ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมจีน 

เทศการส าคัญ  การเขียนพู่กันจีน ไทเก็ก การตดั
กระดาษแบบจีน และการถักเชือกจีน 

 

คงเดิม 

จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1            
            3 (2-2-5) หน่วยกิต
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   
 การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็น
ประโยค และการเช่ือมประโยคใหเ้ป็นเนื้อเรื่อง 

 จ.121  การพูดจากรูปภาพ 1           
            3 (2-2-5) หน่วยกิต
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   
 การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็น
ประโยค และการเช่ือมประโยคใหเ้ป็นเนื้อเรื่อง 

คงเดิม 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

     จ านวน 30 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
    จ านวน 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
           จ านวน 67 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
           ทั้ง 2 กลุ่มรวมกัน 
           ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาเอกเลือก 
                     กลุ่มภาษา  
                     ไม่น้อยกว่า 
                     37 หน่วยกิต 
            2.2.2 วิชาเอกเลือก 
                     กลุ่มวัฒนธรรม  
                     ไม่น้อยกว่า  
                     20 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
           จ านวน 67 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
           ทั้ง 2 กลุ่มรวมกัน 
           ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาเอกเลือก 
                     กลุ่มภาษา  
                     ไม่น้อยกว่า 
                     37 หน่วยกิต 
            2.2.2 วิชาเอกเลือก 
                      กลุ่มวัฒนธรรม  
                     ไม่น้อยกว่า  
                      20 หน่วยกิต    

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี
      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพ ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต และที่เปิด
สอนใน SHANGHAI 
NORMAL UNIVERSITY  

      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี
      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพ ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต และที่เปิด
สอนใน SHANGHAI 
NORMAL UNIVERSITY  

      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 

 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 

                                      (อาจารย์ ดร.รักษ์  พรหมปาลิต) 
                                                                                                          อธิการบดี 

          วันที่      เดือน                พ.ศ.          
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities courses. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิก
นิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  Exercising 
character development for service consciousness. Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and society.  Practicing life skills based on a sufficiency 
economy and apply them to daily life. 

 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่ง
ความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself 
from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills pertaining to 
social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental issues of Thai, ASEAN, and 
global communities. 
 
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย ์การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและ         
คอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as 
global community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements and mechanisms 
for  preventing and solving corruption problems.  Employing good governance in life, coupled 
with living together in harmony. 
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2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and Technology courses  9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology 

courses. 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, analysis 
of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS) 3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร            
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of common 
health problems. 
 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยและ

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of technology on humans 
and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
 

3.1 หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
For students studying in Thai Program 12 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิตเป็นรายวิชาภาษาไทย 

จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
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Students are required to take 12 credits from Language Competency for Communication 
courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three English Language 
courses. 

 
3.1.1  รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
Thai Language Course 3 Credits 

 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis on 
main ideas and analysis for everyday use. 
 

3.1.2  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 
 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE) 0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for communication in 

various situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do not pass 
the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and presenting 
ideas for proper cross-cultural communication. 
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ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความเข้าใจสามารถ
โต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed materials and electronic media to learn and 
understand information, being able to respond and express opinions through writing, speaking, 
and text messages via various channels. 
 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการสนทนา
ในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   

English language for job applications and in the workplace.  Reading, writing and 
conversation in different working situations. 
 
หมวดวิชาเฉพาะ       นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ให้ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 67 หน่วยกิต      
จ. 111  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(CN 111  FUNDAMENTAL CHINESE I)  

 ระบบเสียงภาษาจีนกลางและสัทอักษร PINYIN การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ การศึกษาตัวอักษร
จีนพื้นฐานประมาณ 400-450 ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 600-650 ค า โครงสร้างไวยากรณ์และรูป
ประโยคพื้นฐาน การฟัง พูด อ่านและเขียนค า วลี ประโยคและบทสนทนาง่ายๆ สั้นๆ  

 
จ. 112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2 5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 112  FUNDAMENTAL CHINESE II)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 111 หรือผ่านการทดสอบจากสาขาวิชา) 

ตัวอักษรจีนที่ใช้ในชวีิตประจ าวนัเพิ่มอีกประมาณ 700 – 750 ตัว และค าศัพทท์ี่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มอีก
ประมาณ 900-950 ค า โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซบัซ้อนมากข้ึน การฝึกทักษะพื้นฐานทัง้สี่ดา้น ได้แก่ การฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการพูดหรือการสนทนาที่ยาวและยากข้ึน ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษา
เขียนของค าศัพท์พื้นฐาน การใช้ค า วลี และประโยคตา่ง ๆ 
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จ. 113  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 113  FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING I)   

ตัวอักษรจีนทั่วไปที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ประมาณ 200 –250 ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 400 – 450 ค า 
การออกเสียงและการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงประโยคขั้นพื้นฐาน การฟังและการพูดประโยค  การฟัง พูดและท า
ความเข้าใจความหมายของค า วลี และประโยค การฟังบทอ่านสั้นที่อ่านอย่างช้า ๆ  และการสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
จ. 114  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 114  FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 113) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200 –500 ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 400 – 500 ค า การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดที่เป็นวลีและประโยคที่ซับซ้อนขึ้น การฟังและท าความเข้าใจเพื่อเก็บใจความส าคัญของประโยค การฟังบทความ
สั้น ๆ จากการอ่านความเร็วในระดับปานกลาง การสนทนาที่ยาวขึ้น การเล่าเรื่องสั้นๆ และการพูดแสดงความคิดเห็น
อย่างง่ายๆ 
จ. 115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING I)   

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 200  - 300 ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน 
การพัฒนาทักษะความเข้าใจโดยการอ่านบทความสั้นๆ และเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 

 
จ. 116  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 116  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 115) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 250 - 300 ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า การอ่านจับใจความส าคัญ การตอบ
ค าถามและเขียนสรุปความจากบทความที่มีเนื้อหาความยาวปานกลาง การวิเคราะห์และพัฒนาทักษะความเข้าใจ การ
เขียนประเภทต่าง ๆ เชน่ เรียงความ บนัทึก จดหมาย แต่งนิทาน เขียนบรรยายรูปภาพ เขียนเนื้อเร่ืองจากค าศัพท์ 

 
จ. 211  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 1 4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 211  INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า การฟังบทสนทนาหรือบทความที่มีความยาว 500 ตัวอักษร โดยมีความเร็ว
ของค าพูดประมาณ 150 ตัวอักษร/นาที การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคยเรียน การแสดงความคิดของตนเอง การ
อภิปรายหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

 
จ. 212  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2            4 (4-1-9) หน่วยกิต 
(CN 212  INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 211) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า การฟังบทสนทนาหรือบทความที่มีความยาวประมาณ 600 ตัวอักษร โดยมี
ความเร็วของค าพูดประมาณ 180 ตัวอักษร/นาที ในภาษาจีนกลาง การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เคยเรียน การแสดง
ความคิดของตนเองด้วยประโยคที่ยาวๆ การอภิปรายหัวข้อที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตประจ าวัน และการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 
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จ. 213  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1   6 (6-0-12) หน่วยกิต 
(CN 213  INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า การอ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ 120 ตัวอักษร/นาที  ความรู้ทาง 
ด้านภาษาอย่างลึกซึ้ ง ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น การอ่านบทความทั่วไปหรือบทความใน
ชีวิตประจ าวัน และการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเพื่อแสดงความคิดของตนเอง 

 
จ. 214  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2   5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 214  INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 213) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า การอ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ 120-150 ตัวอักษร/นาที ความรู้
ทางด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น การอ่านบทความในชีวิตประจ าวันหรือ
บทความที่มีความลึกซึ้ง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเขียนบทความแสดงความคิด
ของตนเองในความยาว 500 ตัวอักษรขึ้นไป 
จ. 311  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง  1 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 311  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 212) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า การฟังบทความที่มีความยาวประมาณ 800 ตัวอักษร โดยมีความเร็วของ
ค าพูดประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที การฟังบทสนทนา การพูดคุยและการฟังข่าวในระดับความเร็วปกติประมาณ 
180-220 ตัวอักษร/นาที และการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้องสมบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับปัญหาสงัคมทัง้
ในและต่างประเทศหรือหัวข้อการติดต่อสื่อสารในสังคม  

 
จ. 312  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง  2               2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 312  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 311) 

ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 500 ค า การฟังบทความที่ยากและลึกซึ้งที่มีความยาวประมาณ 1,000 ตัวอักษร โดยมี
ความเร็วของค าพูดประมาณ 180-240 ตัวอักษร/นาที การฟังบทสนทนาและการพูดคุยในระดับความเร็วสูงประมาณ 
180-240 ตัวอักษร/นาที และการฟังข่าวและรายการโทรทัศน์ในระดับความเร็วปกติประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที 
การใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาสังคมทั้งในและต่างประเทศหรือหัวข้อการ
ติดต่อสื่อสารในสังคม 

 
จ. 313  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1   5 (5-0-10) หน่วยกิต 
(CN 313  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING I)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 214) 

การขยายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับบทเรียนให้กว้างขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันใน  แต่ละ
สังคมและชุมชน  การศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาประมาณ 70 ประเด็น การอ่าน
บทความในระดับความเร็วประมาณ 150-180 ตัวอักษร/นาที และการเขียนความเรียงเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
ศึกษา 
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จ. 314  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2   4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(CN 314  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 313) 

การขยายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับบทเรียนให้กว้างขึ้น ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 800 ค า ความรู้ใหม่ทางด้านภาษา
ประมาณ 70 ประเด็น การอ่านบทความในระดับความเร็วประมาณ 180 ตัวอักษร/นาที และการอ่านบทความและ         
สิ่งตีพิมพ์ทั่วไป และการเขียนความเรียงเชิงวิเคราะห์ 

 
จ. 315  การฝึกปฏิบัติ 2 (0-12-0) หน่วยกิต 
(CN 315  PRACTICUM)  

รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ได้เรียนในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง 
รวมทั้งการปรับปรุงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทักษะการท างานในองค์กรต่าง ๆ 

 
จ. 411  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 411  ADVANCED CHINESE  LISTENING AND SPEAKING III)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 312) 

การฟังระดับสงูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เชน่ ข่าวจากวิทยุ  รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์จีนโดยเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถจับใจความ การสรปุเนื้อหาสาระทีไ่ด้ฟังจากสื่อ และการถ่ายทอดเป็นภาษาจีน 

 
จ. 412  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 412  ADVANCED CHINESE  READING AND WRITING III)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 314) 

การอ่านเนื้อหาที่มีความยาวและยากขึ้น เน้นการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมี
ระดับความยากเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนที่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จ. 413  ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์                             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 413  METHODOLOGY IN THESIS WRITING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

หลักการเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจีนในระดับปริญญาตรี ศึกษาแบบฟอร์ม รูปแบบ ขอบเขตและขั้นตอนใน
การเขียนสารนิพนธ์ การวิเคราะห์และการอภิปราย การศึกษาเทคนิคในการเขียนสารนิพนธ์ของประเทศจีนส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

 
จ. 414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์     3 (0-6-12) หน่วยกิต 
(CN 414  THESIS WRITING AND DEFENSE)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 412) 

การเขียนสารนิพนธ์โดยเลือกหัวข้อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนโดยมีจ านวนตัวอักษรตั้งแต่ 8,000 ตัวอักษร
ขึ้นไป  
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2.  กลุ่มวิชาเอกเลือก  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือกท้ังสองกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษา  นักศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

จ. 121  การพูดจากรูปภาพ 1                            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   

การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็นประโยค และการเชื่อมประโยค
ให้เป็นเนื้อเรื่อง   

 
จ. 122  การพูดจากรูปภาพ 2                            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 122  SPEAKING FROM PICTURES II)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 121) 

การฝึกพูดจากรูปภาพหรือชุดรูปภาพ การฝึกแต่งเนื้อเร่ืองหรือนิทาน และการสื่อสารทางภาษาให้มากข้ึน 
 
จ. 123  การอ่านหนังสือพิมพ์จนีระดับพืน้ฐาน                                             3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(CN 123  FUNDAMENTAL CHINESE NEWSPAPER READING)   

             ค าศัพท์และส านวนงา่ยๆ ในการใช้ภาษาจีนจากหนังสอืพิมพ์เยาวชนจนี การอ่าน 
จับใจความจากข่าวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันทั่วไป 

 จ. 124  การแปลภาษาจีนระดับพื้นฐาน                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (CN 124  FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION) 

              หลักและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการแปลขั้นพื้นฐาน ทักษะการแปลประโยคจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
 
จ. 127  สัทศาสตร์ภาษาจีน                                                                               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 127 CHINESE PHONETICS) 
            ระบบเสียงในภาษาจีน ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การเชื่อมค า การลงเสียงหนักเบา และท านองเสียง  
การฝึกหัดออกเสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับผู้เร่ิมเรียน รวมถึงการแก้ไขการออกเสียง 
 
จ. 122   การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน    2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 221  CORRECTING CHINESE PRONUNCIATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 114) 
 การแก้ไขการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เสียงเบาและค าเสริมท้าย  “儿” ในภาษาจีนกลางให้ถูกต้อง 
เน้นการแก้ไขการออกเสียงของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 
จ. 222  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับกลาง                                  4 (4-0-8) หน่วยกิต    
(CN 222  INTERMEDIATE CHINESE NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 123) 
 การอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ที่คัดสรร  การใช้ภาษาที่เป็นจุดเด่นส าหรับหนังสือพิมพ์จีน ศึกษาภูมิหลังและ
วัฒนธรรมที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ การสรุปและการวิเคราะห์ข่าวจากหนังสือพิมพ์จีน 
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จ. 223  การอ่านจับใจความ     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 223   READING FOR INFORMATION) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 
                ทักษะการอ่านเร็วเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านบทความสั้นๆ ที่มีความคุ้นเคย โดยมีระดับความเร็ว

ประมาณ 120 ตัวอักษร/นาที 
 

จ. 224  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1                         2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 224  MODERN CHINESE GRAMMAR I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 116) 

โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาจนีกลางโดยเนน้การใช้ค า วลี และรูปประโยคชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางดา้นภาษาทัง้สี่ดา้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

 
จ. 225  ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 225  MODERN CHINESE GRAMMAR II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 224) 

ลักษณะ และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง  ชนิดของค า  วลี รูปแบบประโยค การสร้างประโยค และการ
เปลี่ยนต าแหน่งกับความหมายของค าในประโยค การแต่งประโยคชนิดต่างๆที่ซับซ้อน 

 
จ. 226  ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐาน                  2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 226  FUNDAMENTAL BUSINESS CHINESE) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การฝึกความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อแสดงความสามารถในการ
ใช้ภาษาจนีในการประกอบธุรกิจอย่างง่าย 
 
จ. 227  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 227  BUSINESS CHINESE CONVERSATION) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

การสนทนาจากบทเรียนสั้นๆ ที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วๆไป โดยเน้น
การเจรจาทางธุรกิจในประเทศจีน 

 
จ. 228  การเตรียมสอบ HSK I     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 228  HSK PREPARATION I)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.213) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้ในระดบั 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพื่อให้สามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
เทคนิคการเขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการเรียงประโยคและการอ่านเพื่อตอบค าถาม 
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จ. 321  การเตรียมสอบ HSK II                              2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 321  HSK PREPARATION II)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.228) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้ในระดบั 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพื่อให้สามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
เทคนิคการเขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการจบัใจความส าคัญ การเขียนเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และการเขียนเรียงความ 

 
จ. 322  การเตรียมสอบ HSK III     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 322  HSK PREPARATION III)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.321) 

การฝึกท าข้อสอบ HSK เพื่อให้สอบได้ในระดบั 5 เน้นเทคนิคการอ่านเพื่อให้สามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
เทคนิคการเขียนอักษรจีนในเวลาที่ก าหนดไว้ เทคนิคการฟังจบัใจความ การตอบค าถามจากเนื้อเร่ือง และการเขียน
เรียงความ 

 
จ. 323  การฟังข่าวภาษาจีน 1 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 323  CHINESE NEWS LISTENING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.212) 

                ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาข่าวประมาณ 200 ค า การฟังข่าวที่ออกเสียงด้วยส าเนียงมาตรฐาน ในระดับความเร็ว
ปกติระดับความเร็วประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที ในเนื้อเรื่องคุ้นเคยได้   
 
จ. 324  การฟังข่าวภาษาจีน 2 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(CN 324  CHINESE NEWS LISTENING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.323) 
 ค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาขา่วเพิ่มเติมประมาณ 200 ค า การฟังข่าวจากรายการทางวิทยุ และโทรทศัน์ในระดับ
ความเร็วปกติ ระดับความเร็วประมาณ 180-220 ตัวอักษร/นาที 
 
จ. 325  การเขียนภาษาจีน 1 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 325  CHINESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 
 การเขียนประโยคภาษาจนีที่ค่อนข้างยาว อัตราเร็วประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที ระดบัความถกูต้องของตัวอักษร
ที่เขียนประมาณ 90% ขึ้นไป พฒันาวิธีการเขียนหลากหลายรูปแบบ การเขียนบทความความยาว 500 ตัวอักษรขึ้นไป ใน
เวลา 2 ชั่วโมง 

 
จ. 326  การเขียนภาษาจีน 2       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 326  CHINESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.325) 

               การเขียนประโยคภาษาจีนและบทความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนอัตราเร็วประมาณ 15 ตัวอักษร/นาที 
ระดับความถูกต้องของตัวอักษรที่เขียนประมาณ 90% ขึ้นไป การเขียนบทความความยาว 600 ตัวอักษรขึ้นไปในเวลา   2 
 ชั่วโมง 
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จ. 327  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1       2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 (CN 327  INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.226) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การฝึกความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อแสดงความสามารถทาง
ธุรกิจ การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางด้านธุรกิจ โดยเน้นสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันของจีน 

 
จ. 328  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 328  INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การฝึกความพร้อมด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค าเฉพาะด้านและ
รูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องมากข้ึน เลือกศึกษาหลากหลายกรณีทางด้านธุรกิจ การศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาจีนธรุกจิ 
และข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ  
 
จ. 331  การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับสูง                   2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 331  ADVANCED CHINESE NEWSPAPER READING)   
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 222) 
 เนื้อหาหรือบทความที่ทันสมัยจากหนังสือพิมพ์ที่คัดสรรแล้ว  ภูมิหลังความรู้ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจ
ข่าวสารปัจจุบันระหว่างสังคมจีนและนานาชาติ การอภิปรายหัวข้อและเนื้อหาข่าวในระดับลึกซึ้ง  
 
จ. 332  ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน                 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 332   CURRENT ISSUES) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ. 222) 

การอภิปรายถามตอบข่าวปัจจุบันเก่ียวกับประเทศจีนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนใจ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาจีนเปรียบเทียบเชื่อมโยงความคิดเห็น 

 
จ. 333  กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 333   BUSINESS CASE STUDY) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.327) 

การศึกษาธุรกิจเป็นรายกรณีจากเอกสารหรือข่าวโทรทัศน์ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา การวิเคราะห์ธุรกิจเป็น
รายกรณี การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอในชั้นเรียน การติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ และการฝึกฝนธุรกิจจ าลอง 
 
จ. 422  การเขียนภาษาจีนระดับสูง                                                                     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 422  ADVANCED CHINESE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ทักษะด้านการเขียนในระดับสูง เน้นการใช้ค าศัพท์ ส านวน และภาษาที่เป็นทางการ  
 

จ. 423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 423  ADVANCED  BUSINESS CHINESE I) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.328) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 500 ค า การศึกษากรณีธุรกิจเพิ่มเติม การใช้ภาษาจีนธุรกิจในการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านธุรกิจ การศึกษางานเขียนทางด้านธุรกิจที่หลากหลายจากสื่อต่างๆ เน้นการอภิปรายในชั้นเรียน 
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จ. 424  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 424  ADVANCED  BUSINESS CHINESE II) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.423) 

ค าศัพท์ธุรกิจประมาณ 600 ค า การศึกษากรณี ธุรกิจเพิ่มเติม  โดยการศึกษาเอกสารสิ่ งพิมพ์และสื่อ              
โสตทัศนูกรณ์ การฝึกฝนการอภิปรายในชั้นเรียน และการจัดให้มีสถานการณ์ธุรกิจจ าลอง  

 
 จ. 425  การแปลภาษาจีนระดับสูง   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (CN 425 ADVANCED  CHINESE TRANSLATION) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
ทักษะการแปล เนน้การแปลเอกสาร และบทความเฉพาะทางตา่งๆ จากภาษาจนีเปน็ภาษาไทย และจาก

ภาษาไทยเปน็ภาษาจีน  ตลอดจนศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นในการแปล 
 

 จ.426  ภาษาจีนระดับสูง   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 426  ADVANCED  CHINESE)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ตัวอักษรจีนเพิ่มประมาณ 400 ตัว และค าศัพท์ใหม่ประมาณ 500 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นสูง ทักษะการอ่าน
และการเขียน เน้นการอ่านและการเขียนบทความที่ซับซ้อน การฝึกอ่านให้เร็วยิ่งขึ้น 
 
จ. 434 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน                                                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 434 CHINESE PUBLIC SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 
           แนวคิดเรื่องวาทศาสตร์ของจีน การพูดในที่ชุมชนตามหลักการ และการพูดแบบต่างๆ ของจีน เพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาจีนในที่ชุมนุมชน  การแสดงความคิดเห็นการใช้ภาษา และท่าทางเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง 
 

2.2.  วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
จ. 125  ประวัติศาสตร์จีน                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 125  CHINESE HISTORY) 
 ประวัติศาสตร์ของจีนและอารยธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป โดยเน้นเหตุการณ์และบุคคลส าคัญ
ในประวัติศาสตร์จีน 
 

 จ. 126  วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (CN 126  INTRODUCTION TO CHINESE CULTURE) 

(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.111) 
ประวัติวัฒนธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

จีนดั้งเดิมและสมัยใหม่ ตลอดจนภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้น 
 
จ. 329  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศจีน      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(CN 329  INTRODUCTION TO CHINA) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.214) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนโดยสังเขป ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมจีน และการติดต่อสื่อสารกับคนจีน  
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จ. 427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 427  INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE) 

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                              
วรรณคดีจีนโบราณและวรรณคดีจีนยุคใหม่จากบทคัดสรรของนักเขียนเด่นๆ ในแต่ละสมัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

วรรณคดีจีนโดยสังเขป 
 

จ. 428  ส านวนสุภาษิตจีน          3 (3-0-6) หน่วยกิต            
(CN 428  CHINESE PROVERBS AND IDIOMATIC EXPRESSIONS) 
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ค าพังเพย ส านวน สุภาษิตจีน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ส านวนสุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

จ. 429  ศิลปะจีน                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 429  CHINESE ARTS)  
(วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  จ.314) 

ศิลปะจีนที่หลากหลาย ทั้งวิจิตรศิลป์ ดนตรี การเขียนพู่กันจีน และไทเก็ก เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจภาษาจีน
และซาบซึ้งศิลปะจีนได้ดียิ่งขึ้น 

 
จ. 431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 431  APPRECIATION IN CHINESE MOVIES AND TV PROGRAMS) 

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               
ภาพยนตร์จนีและรายการโทรทศัน์ที่คัดสรร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาษาจีนที่ใช้ในภาพยนตร์และรายการ

โทรทัศน์มากข้ึน ตลอดจนสามารถสรุปและถ่ายทอดเร่ืองราวของภาพยนตร์จนีและรายการโทรทัศน์จีนนั้นได ้
 
จ. 432  ภูมิศาสตร์จีน                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 432  CHINESE GEOGRAPHY) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา  จ. 314)                                                                               

ภูมิศาสตร์จีน ทรัพยากร สถานที่ที่เป็นมรดกโลก การคมนาคม  กลุ่มประชากร และพัฒนาการทางภูมิศาสตร์
ทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน 
 
จ.435 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว                                                                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 435 CHINESE FOR TOURISM )  
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วชิา  จ. 314)   
          ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีอง
ไทยและจีน  การฝึกทักษะการพูดและทักษะการบริการ ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยพายัพไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และที่เปิดสอนใน SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ที่นักศึกษาเห็นว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต หรือที่ตนเองสนใจและถนัด 
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หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาโทจะต้องมีแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 15 
หน่วยกิต 
 
จ. 110 ภาษาจนีพื้นฐาน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 110  FOUNDATION CHINESE) 

ระบบเสียงในภาษาจีนกลาง และสัทอักษร PINYIN ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ศึกษา
ตัวอักษรจีนพื้นฐาน และค าศัพท์ที่ใช้ในชวีิตประจ าวนั การฟัง พูด อ่านและเขียนค า วลี และประโยคอย่างงา่ย  

จ.115  การอ่านและการเขียนภาษาจนีระดบัพื้นฐาน 1                                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(CN 115  FUNDAMENTAL CHINESE  READING AND WRITING I)   

การอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะความเข้าใจโดยการอ่านบทความสั้นๆ และเขียนสรุป
จากเรื่องที่อ่าน 

จ. 118  การฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (CN 118 CHINESE  LISTENING AND SPEAKING FOR DAILY LIFE)   
 ตัวอักษรจีนและค าศัพทท์ี่ใช้ในชีวิตประจ าวนั  การออกเสียงและการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงประโยคขั้น
พื้นฐาน การฟังและการพูดประโยค  การฟัง พูดและท าความเข้าใจความหมายของค า วลี และประโยค การฟังภาษาจีน
ระดับประโยค  และการสนทนาโดยใช้ประโยคงา่ยๆในสถานการณ์ต่างๆ 

  จ.120  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจีน               3 (1-4-4) หน่วยกิต 
 (CN 120  CHINESE CUSTOMS AND CULTURE) 
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจีน เทศกาลส าคัญ  การเขียนพู่กันจีน ไทเก็ก การตดักระดาษแบบจนี 

และการถักเชือกจีน  

จ. 121  การพูดจากรูปภาพ 1                                         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(CN 121  SPEAKING FROM PICTURES I)   

 การฝึกพูดจากรูปภาพ ค าศัพทแ์ละโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การเชื่อมค าให้เป็นประโยค และการเชื่อมประโยค
ให้เป็นเนื้อเรื่อง   
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 
1 นางสาว  
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สุวรรณหงษ ์

จ. 116  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 2 
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จ. 412  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3   
จ. 413  ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์    
จ. 414  การเขียนและการสอบปอ้งกันสารนิพนธ์ 
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วิจัยชั้นเรียน 
- พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์.(2556) การใช้
ระบบเพ่ือนช่วยเรียนในรายวิชา
วรรณคดีจีนเบื้องต้น (จ.427)   
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ 

2 นางสาว 
นมลรตัน ์
แย้มวงศ ์

จ. 111  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1       
จ. 113  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 
จ. 427  วรรณคดีจีนเบื้องต้น 
จ. 432  ภูมิศาสตรจ์ีน 
 

บทความวิชาการ 
นมลรตัน์ แย้มวงศ์. (2559) การ
วิเคราะหโ์ครงสร้างของหน่วยขยายกริยา
ในภาษาจีนและภาษาไทย วารสารจีน
วิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจนีสิริน
ธร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2 หน้า 72-96 

3 นายรัชตพล  
ชัยเกียรติธรรม 

จ. 115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 1 
จ. 122  การพูดจากรูปภาพ 2   
จ. 125  ประวัติศาสตร์จีน   
จ. 126  วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น       

บทความวิจัย 
รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. (2557) การ 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบค ายมืภาษา 
อังกฤษท่ีปรากฏในภาษาไทยและภาษา 
จีน วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีท่ี 33 ฉบับ
ที่ 1 ปี 2557 หน้า 43-61 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 
1 Ms. Cao 

Xiuling 
จ.228  การเตรียมสอบ HSK I  
จ.321  การเตรียมสอบ HSK II     
จ.322  การเตรียมสอบ HSK III   

1.Representative Papers 
-  From Basic Discourse to Meta-
discourse, The Studies of The Chinese 
Language, 2015, (6) 
-  Multi-source and non-exclusiveness of 
Chinese Discourse, Linguistic Science, 
2012, (4) 
2. Research Program Funds 
-  The Syntactic Mechanism of Chinese 
Context Cohesion, Research Project of 
National Social Science Foundation, 
2014-2017 
-  The Multidimensional Study of 
Chinese Discourse Markers, Research  
Project of Humanities and Social 
Sciences Foundation of Chinese Ministry 
of Education, 2012-2015 
3. Works 
The Studies of Quantificational 
Expression of Chinese, Yanbian University 
Press, 2005 
 

2 Mr.Yao 
Zhanlong 

จ. 211  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับกลาง 1 
จ. 213  การอ่านและการเขียนภาษาจีน

ระดับกลาง 1 
จ.212  การฟังและการพูดภาษาจนีระดับกลาง 2 
จ.214  การอ่านและการเขยีนภาษาจีนระดับ 

กลาง 2 
 

1.Representative Papers 
A Study on the Scale of the Descriptive 
Adjectives,Lingustics Study,2010. 
The Emergence of Imperatively Negative 
Adverb “shǎo（少）” and Its 
Pragmatic Explanation, Linguistic 
Researches,2014. 
2. Research Program Funds 
A Stdy on Phrases Formed by Nouns and  
Verbs, Research Project of Humanities  
and Social Sciences Foundation of  
Shanghai ,Government, 2008-2012. 
3.Textbook 
Chinese Rhetoric(a Part of textbook ) , 
Morden Chinses, The Commercial 
Press,2007. 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 
3 Ms. Zhang li จ. 311  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับสูง 1  

จ. 313  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับ 
สูง 1   

จ. 312  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับสูง 2 
จ. 314  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับ 

สูง 2   

1. Representative Papers 
-   Lost in the labyrinth of fact and 
fiction——The analysis of the 
mechanism of yu dafu's "confessions"，
Gansu Social Sciences, 2011（9） 
-  “National form”: the new  
imagination of Chinese literary 
modernistic scheme (1939-1942), Journal 
of Central South University (Social 
Science Edition) , 2011（10） 
-The destiny of Zhao shuli's novels in 
the contemporary literature  
discourse construction, Journal of  
XiangTan University (Social Science  
Edition), 2012(3) 
-  A new kind of novel writing: Study  

of Zhao Shuli under the vision of “Asia 
as a method” of Takeuchi Yoshimi,  

Journal of Shanghai Normal University  

(Social Science Edition), 2013(05) 

2. Research Program Funds: 
- The modern echo and the  

modernity of Chinese 

literature tradition ——centered on 
Zhao shuli and Zhang ailing, Supported 
by Educational Commission of Shanghai 
City, China. 2007-2011 

- "Traditional" writings of  
modern novels——Further research of 
Chinese novels’ modernity scheme 
under the framework of zhao shuli and 
zhang ailing, Supported by Foundation 
for University Key Teacher by the 
Ministry of Education, 2010-2012 
3. Textbook 
FengGuang Chinese: Primary Listening 2 , 
Beijing University Press, 2009/01 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 
1 Miss Bai Fen จ. 112  ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน 2  

จ. 114  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2       
จ. 411  การฟังและการพดูภาษาจีนระดับสูง 3     
จ. 423  ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1  
จ. 431  สุนทรียในการชมภาพยนตร์และรายการ 

----- 
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ภาคผนวก จ      
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547  หมวดที่ 3 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
ข้อ 14 หากนักศึกษาผู้กระท าการทุจริตเห็นว่าการวินจิฉัยความผิดและโทษทีไ่ด้รับไม่เป็นธรรม ให้ยื่นหนังสือ

อุทธรณ์ความผิดและโทษดงักลา่วต่ออธิการบดีไดโ้ดยตรงหรือยื่นหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันที่
ประทับรบัต้นทางเปน็ส าคัญภายในสิบห้าวนั นับแต่ทราบความตามข้อ 13 แล้ว 

ข้อ 15 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นประธาน
คณาจารย์จ านวนสี่คนเป็นกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย และอย่างน้อยอีกหนึ่ง
คนต้องเป็นผู้มปีระสบการณ์ในการบริหารการศึกษา โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี ้บุคคลใน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณต์้องไม่เป็นบุคคลในคณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉัย 
อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอายุไม่เกินกว่าสองปีนบัแต่ได้รับการแต่งตั้ง 

ข้อ 16 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจในการพิจารณาความผิดและโทษ ให้เป็นอ่ืนจากที่คณะกรรมการ
พิจารณาวนิิจฉัยไดพ้ิจารณาไวไ้ด้ ทั้งนี้โดยมติเสียงข้างมาก 

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์โดยอาศัยเอกสารหลักฐานและรายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาวินิฉัยเป็นหลัก และให้มีอ านาจสั่งการ ให้คณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉัย สอบ
ข้อเท็จจริงหรือแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมได ้อนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเปน็ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจเรียกบุคคล
พยานและวัตถุพยานอ่ืน เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้ด้วย 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวนั นับตัง้แต่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ในกรณีที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลาได้อีกคร้ังละไม่เกินกว่า
สามสบิวันแตไ่ม่เกินสองครั้ง 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวนันบัแต่การพิจารณา
อุทธรณ์เป็นที่สิน้สุด 

ข้อ 20 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานผลการพิจารณา ตามข้อ 20 แล้ว ให้มีค าสั่งภายในสิบห้าวัน นับตั้งแตไ่ด้รับ
รายงานนัน้โดยให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผูป้กครองทราบผลการพจิารณาอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที ่8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
ดร.สายสุร ีจุติกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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 ภาคผนวก ช 
1.1. รายช่ือฐานข้อมูลรายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 

ชื่อห้องสมุด 

จ านวนหนังสือปจัจุบัน
(เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
ชื่อเร่ือง(เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ ์
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ม้วน,แผ่น ,ตลับ) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
วีดีโอ 
เทป 

ซีดี 
รอม 

เทปคาสเซ็ท 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัพายัพ 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 17 9 4,736  รายการ 

รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 17 9 4,736  รายการ 

 
1. ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2558 

 
1.2 รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
1 Academic Search Complete  เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคณุค่าสูงสดุ

และครอบคลุมทีสุ่ดในโลก โดยมีสิง่พิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 
รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 
6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบบัเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการ
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีก
กว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสาร
การประชุม ฯลฯ ฐานข้อมลูนี้มเีนือ้หาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี 
ค.ศ .1887 โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือเรือ่งฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF 
(ที่สามารถสืบค้นได้)มีการใหบ้ริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นไดส้ าหรับ
วารสารมากกว่า 1,300 รายการดว้ย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่
ครอบคลมุเนื้อหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารกว่า 
750 รายการที่ท าดัชนีใน CINAHL. ไฟล์ที่เช่ือถือได้นี้มีข้อมูลฉบับเตม็
ของวารสารที่ใช้กันมากท่ีสุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามเผยแพร่
เนื้อหา CINAHL Plus with Full Text เป็นเครื่องมือการวิจัยที่
น่าเชื่อถือส าหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
3 Proquest ABI/INFORM  ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลส าหรบันักวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง

เศรษฐกิจ แนวโน้มเทคนิคการจดัการกลยุทธ์และประเภทอุตสาหกรรม
การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีการสื่อสาร และ 
สุขภาพ และยังให้บทความเกี่ยวกบัสารสนเทศมาตรฐานอุตสาหกรรม
เนื้อหาของฐานข้อมูล เป็นดรรชนแีละสาระสังเขป บทความจาก
วารสาร ทางด้านบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วโลก ครอบคลมุ
เนื้อหา ตั้งแต่ปี 1971 – จนถึงปัจจุบันมากกว่า 3,000 ช่ือเรื่อง และ
สามารถสืบค้นบทความในรูปแบบ Full Text 

4 Proquest 5000SC ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายในสหสาขาวิชาต่างๆมากมาย 
เช่น บริหารธุรกจิ การเงิน การตลาด มนุษยศาสตร์ ชีววิทยา 
คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิทยาศาสตร ์สังคมศาสตร์ และ การสื่อสาร 
เป็นต้น โดยมีวารสารมากกว่า 6,000 ช่ือเรื่อง สามารถสืบค้นข้อมลู
ย้อนหลังไดต้ั้งแต่ปี ค.ศ 1971 ถึงปัจจุบัน 

5 ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม )Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร ์สามารถดูข้อมลูย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน 
โดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา 
Health Science 

6 Business Source Complete Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่
เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมลูฉบบั
เต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วน
หนึ่งในสารสนเทศท่ีครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ นอกจากน้ี ยังมีข้อมูล
อ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Legal Collection ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจากวารสารวิชาการด้าน
กฎหมายทีไ่ด้รบัการยอมรับมากท่ีสุดในโลกกว่า 250 รายการ Legal 
Collection เป็นแหล่งทรัพยากรที่น่าเชื่อถือของข้อมูลทางการศึกษา 
ประเด็นปัญหาปจัจุบัน แนวความคิด และทิศทางในแวดวงกฎหมาย 

8 MEDLINE with Full Text MEDLINE with Full Text เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเตม็ที่
ครอบคลมุที่สุดในโลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 
ฉบับซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE 
และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอกี 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก 
Academic Search Health Source หรือ Biomedical Reference 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lgh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mnh
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9 Political Science Complete Political Science Complete (PSC) ให้บริการข้อมลูฉบับเต็มส าหรับ

สิ่งพิมพ์กว่า 400 รายการ และรายการดัชนีและสาระสังเขปฉบับเตม็
ตั้งแต่ต้นจนจบของวารสารมากกวา่ 800 ฉบับ ฐานข้อมูลนี้ยังรวบรวม
หนังสืออ้างอิงและบทความเฉพาะเรื่องฉบับเต็มมากกว่า 165 รายการ 
พร้อมด้วยเอกสารประชุมฉบับเต็มกว่า 27,000 รายการ โดยรวมถึง
เอกสารประชุมของสมาคมรัฐศาสตร์นานาชาติ (International 
Political Science Association) ด้วย 

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจ าภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจ าภูมิภาคกว่า 80 ช่ือ ที่ตีพิมพ์ภายในเขตเมืองหลวงและชนบททุก
แห่งในสหรัฐอเมริกา คลิกท่ีนี่หากต้องการดูช่ือเรื่องทั้งหมด คลิกท่ีนี่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

11 RILM Abstracts of Music Literature RILM คือ บรรณานุกรมทางด้านดนตรีที่ครอบคลุมการอ้างอิง 
สาระสังเขป และดัชนี RILM ประกอบด้วยระเบียนจ านวนกว่า 
540,000 ระเบียนเกี่ยวกับดนตรีดัง้เดิม ดนตรีสมัยนิยม และดนตรี
คลาสสิก โดยน าเสนอข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีประกอบด้วยดนตรี
วิทยา ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา การสอนดนตรี จิตวิทยาดนตรี 
มานุษยวิทยาการดนตร ีสังคมวิทยาการดนตรี ฯลฯ นอกจากน้ียังมี
เอกสารและสื่อต่างๆ ทุกประเภท เช่น หนังสือ เอกสารตีพมิพ์จากการ
ประชุม (ย้อนหลังไปถึงปี 1835) บทความวารสาร ปรญิญานิพนธ ์
เช่นเดียวกับทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ต การบันทึกเสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว และ RILM ยังมีสาระสังเขปแบบสองภาษาและสครปิต์
ทั้งหมดที่ไม่ใช่ภาษาโรมันอีกด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าวท่ีเป็นทางเลือกใหมใ่นการสืบค้นและตดิตามข้อมูลใน
หมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการ ทุกท่ี ทุกเวลา ในรูปแบบ 
ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวเิคราะห-์วิจารณ ์รายงาน หรือ
ข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคล
ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ ์จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20ช่ือ 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลาย
ในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ Port ส าหรับ
นักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมลูที่ก าลัง เป็นที่จับตามอง
ในขณะนั้น นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rih
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16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ 

ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม 
วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจาก
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้า
ใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในหอ้งสมุดสมาชิก และสถาบนัการศกึษา 
หรือสืบค้นข้อมลูได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง
จัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 
อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษาและ
ค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา ส าหรับ
สืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากชื่อคดี
ความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับ
เต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง
ประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ซ     
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที ่ 424/2558  

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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 - ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา จ.435 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ในหน้า 89 ให้ตรงกับหน้า 68 
 - ในหน้า 91 บทความวิชาการของ อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบ้านในช่วงที่เรียน
ระดับปริญญาเอก ไม่สามารถนับเป็นผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ดังนั้นจึงขอให้เขียน
บทความวิชาการเรื่องใหม ่เพ่ือส่งตีพิมพ์ต่อไป 
 
มติที ่1/2559    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
                     พิจารณารับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตร    
                     ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามที่ให้แก้ไข 
 
วาระท่ี 2  เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ฟ้า สวุรรณหงษ์ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


