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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Chinese and English for Communication 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese and English for Communication) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ)   : B.A. (Chinese and English for Communication)  

 
3. วิชาเอก 

- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูดอ่านเขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
สามารถเข้าใจภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก และจัดการเรียนการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ดั งนี้  Erican College                
Kuala Lumper Malaysia Sentral College Penang Malaysia Southwest Forestry University (SWFU) 
China  Yulin Normal University China และ National Pingtung University China โดยมีการส่งนักศึกษา
ไปศึกษาทักษะการใช้ภาษา การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 1 
และ ชั้นปีที่ 3  
,  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พ.ศ. 2559 ก าหนดการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที ่ 4/2563  วันที่ 29 เมษายน 2563   

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม           
ครัง้ที ่ 5/2563  วันที่ 25 พฤษภาคม  2563  

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  7/2563    
วันที่  3 สิงหาคม  2563  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9 /2563   วันที่    25 กันยายน 
2563      

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในด้านการติดต่อสื่อสาร ใช้
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนควบคู่ภาษาอังกฤษ 

8.1 ครู อาจารย์ ต ารวจ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
สถานทูต กรมการอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ โรงพยาบาล สถานศึกษา ตรวจคนเข้าเมือง  

8.2 มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ล่าม นักแปล
เลขานุการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในธุรกิจการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน สนามบิน โรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร ธุรกิจบันเทิง 

8.3 เจ้าของธุรกิจการค้าน าเข้าส่งออก ติวเตอร์ นักเขียน ล่าม Blogger Youtuber อาชีพอิสระ หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  
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9. ชื่อนามสุกล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีทีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางศรีจิตรา นวรัตนาภรณ ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร
มหาวิทยาลยันเรศวร  
วิทยาลัยครเูลย 

2553 
2540 
2537 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ (ABAC) 

2545 
2537 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวณัฐนันท์ สุม่มาตย ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันราชภฏัร้อยเอ็ด 

2552 
2546 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวสุรพิชญา ราชพรหมมา MTCSOL 
 
 

ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages (Chinese 
International Education) 
ภาษาจีน  

Anhui Normal University, China 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2559 
 
 

2555 
5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวธิราภรณ์ สุทธศร ี

 
MTCSOL 

 
ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
ภาษาจีน 

South West University, China 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
 

2553 
6 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวฐปนรักษ์ ศรีทารัง MTCSOL 

 
BA 
 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
Teaching Chinese as a Foreign 
Languages 

South West University, China 
 
Yulin Normal University, China 

2561 
 

2559 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอ าเภอเมือง จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ภาคผนวก ฑ) 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ในสถานศึกษาทุกแห่ง 
11.1.2 การใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาจีนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานการณ์และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้อตกลงทางธุรกิจของ
ประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การลงทุน แรงงานเสรีในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
ความต้องการแรงงานที่มีความช านาญในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานใน
สาขาต่างๆ 

11.1.3 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในอนาคต 

11.1.4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนา
คนในทุกมิติเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะและ
คุณสมบัติพร้อมในการท างานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ และพัฒนา
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การปรับระบบ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและการสร้างปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11.1.5 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความส าคัญมากใน
โลกปัจจุบันที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารในวิชาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนการสื่อสาร
ทั่วไป การเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบคู่ขนาน พร่อมด้วยการบูรณาการความรู้ศาสตร์ด้านต่างๆ 
เสมือนเป็นพหุวิทยาการ ผ่านการสื่อสารด้วยทักษะทางภาษาท้ัง 4 อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน มีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่เรียน มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษเป็นสื่อจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบพหุ
ภาษา ทั้งในและต่างประเทศ และหลักสูตรที่ทันสมัย จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 ความสัมพันธ์ทาง ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนมีมาอย่างยาวนานและมั่นคงมี

ความสัมพันธ์ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการ
สื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีความจ าเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจในมิติของสังคมและ
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วัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือ พร้อมทั้งต้องด ารงรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกัน 

11.2.2 แนวคิดการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมีนวัตกรรมน าใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน มีนวัตกรรมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนอาเซียน เน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง ประเทศจีนเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม
ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอเซีย การจัดการเรียนการสอนและมีหลักสูตรที่สอดรับกับแนวคิด
และความร่วมมือกับผู้น าด้านนวัตกรรมจึงมีความส าคัญ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่12 พ.ศ.2560-2564 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ ใน

ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑ พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะ
การประกอบอาชีพอิสระ การพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การเสริมสร้างศักยภาพ และ มีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับ
เป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ พลเมืองโลก 

12.1.2 ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
ใช้ผลจากการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตในเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ         

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยผู้จบการศึกษาด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ 1 แสวงหาความรู้หรืองานวิจัย 2 จัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3 บริการวิชาการ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 พัฒนาเทคโนโลยี
และ 6 ระดมสรรพก าลังทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.1 หลักสูตรจึงต้องพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะชีวิต หรือ Soft Skill มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

12.2.2 หลักสูตรจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตลอดจนสร้างความเข้าใจด้วยการใช้ภาษาสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 
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12.2.3 หลักสูตรจัดท าและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
เชื่อมโยงสู่การแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้แก่กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  - หมวดวิชาเลือกเสรีตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 13.2 กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนได้ 
  ทุกรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
ได้ตามความสนใจของผู้เรียน 
 13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 ให้มีการปรึกษา หรือการประชุมระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอ่ืน เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามความต้องการของ
หลักสูตร 

13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานราชการ เจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเอกชน เช่น ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวธุรกิจน าเข้า -ส่งออกหรือโลจิสติกส์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

เชี่ยวชาญการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ  
 1.2 ความส าคัญ 

มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อบรมความรู้ทางวิชาการและมีทักษะทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาจีน
ควบคู่กับภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางด้าน
ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีทักษะที่ใช้ในการสื่อสารที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาจีนควบคู่กับภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันและในทางธุรกิจ ตลอดจนบูรณาการความรู้เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญดังนี้ 

        1.3.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้มีความเชี่ยวชาญการ
สื่อสารภาษาจีนควบคู่กับภาษาอังกฤษ บูรณาการศาสตร์ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ                        

       1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นผู้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางภาษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของตนได้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skill) สามารถใช้
พ้ืนฐานจากการสื่อสารในสร้างความร่วมมือและสร้างสรรค์ (Cooperative and Innovative Skill) อยู่ร่วม
และท างานกับผู้ อ่ืนได้ มีบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่ประทับใจ (Soft Skills)           
รู้มารยาทสากลและใช้มารยาทการแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก จากการ
ฝึกใช้ภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Cross-cultural Understanding) 

        1.3.3  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่
ดีต่อองค์กรและประเทศชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สป.อว. ก าหนด  

ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยในระดับสากลโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการท างาน
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
2. รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 

2.ปรับปรุงหลักสูตรตามการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการการใช้
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการและแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ตัวบ่งชี้ 
1.มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
เครือข่าย 
2. มีการประชุมร่วมกันระหว่างสาขาฯ 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หลักฐาน 
1. หนังสือเชิญประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

3. ปรับปรุงหลักสูตรและจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือปรับปรุง
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
2. งบประมาณด้านการพัฒนาบัณฑิต 
เช่น ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 
หลักฐาน 
จ านวนเงินทุน และจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ญ) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ญ) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 
(ภาคผนวก ง) 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1  เดือน มิถุนายน     –   ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือน พฤศจิกายน –   มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือน เมษายน     –   พฤษภาคม  

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2555 (ภาคผนวก ง) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง) 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่เท่ากัน นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐาน
ภาษาจีน และยังไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้  



11 

 

  2.3.2 นักศึกษายังมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยน้อย 
  2.3.3 นักศึกษามีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ยังไม่ทราบ
กฎระเบียบ มารยาท การแต่งกายที่เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการทดสอบความสามารถทางภาษาและจัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ให้กับนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา 
  2.4.2 จัดหาห้องปฏิบัติการทางภาษา สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้
ฝึกฝนและปรับพ้ืนฐานภาษาของตนเองในยามว่าง 
  2.4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาทักษะและเรียนรู้การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
  2.4.4 จัดงานปฐมนิเทศหรือกิจกรรมที่คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปีได้
มีส่วนร่วม คณาจารย์ได้มีโอกาสต้อนรับ แนะน าการใช้ชีวิต กฎระเบียบ มารยาท การแต่งกาย หลักสูตรการ
เรียน รุ่นพ่ีนักศึกษาได้มีโอกาสท าความรู้จักและแนะน านักศึกษาใหม่ในด้านต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีใน
สาขาวิชา คลายความกังวลต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบด าเนินการ1 1,974,000 3,948,000 5,922,000 7,896,000 7,896,000 

งบลงทุน2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รวม 2,124,000 4,098,000 6,072,000 8,046,000 8,046,000 

                                                           
1 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 51,570 บาท/คน/ปี (ค่าบ ารุงการศึกษา+5%) 
2 ค่าครุภัณฑ์ 



12 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าดว้ยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 
(ภาคผนวก ฉ)และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 151หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 
(หน่วยกิต) 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  30 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 72  115  
1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
- กลุ่มวิชาภาษาจีน 

 
30* 
30* 

64  
32  
32  

2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 - กลุ่มวิชาภาษาจีน 

 42  
21  
21  

3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  2 
4)กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  6  

รวม 150* 151  
*สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกคู่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า๓๐หน่วยกิตและวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิตในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของ
วิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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3.1.3 รายวิชา  
การก าหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใช้

ระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education)เป็นแนวทาง
ดังนี้ 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข7ตัว 
เลข3ตัวแรกเป็นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ 
150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
เลขตัวที ่4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที ่5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา แบ่งได้ดังนี้ 
เลข 1 คือ ทักษะทางภาษา    
เลข 2 คือ การแปล    
เลข 4 คือ ภาษาและวัฒนธรรม    
เลข 6 คือ ภาษาเพ่ืองานอาชีพ  
เลข 8 คือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เลขตัวที ่6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 
ระดับความยากง่ายหรือช้ันปีและก าหนดให้ 0 เป็นวิชา 
เลือกที่เปิดตามความเหมาะสมโดยไมร่ะบุช้ันป ี

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai for Communication)  

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

(English for Communication) 

2(2-0-4) 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

(Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4 หน่วยกิต 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   

(Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม     

(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 

(English for Communication in the Workplace) 

2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

(Chinese for Daily Life Communication) 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  

(Buddhism for Development) 
2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  
(Psychology for Self Development)  

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  
(Music and Life Appreciation)  

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design)  

2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  
(Art Performance Appreciation)  

2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
(Meditation for Life Development) 

2(2-0-4) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ บังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี 

(Smart Citizenship)  
2(2-0-4) 

วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4 หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย  

(Thai Society System) 
2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  
(Business and Daily Life) 

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community 

2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  
(Economy in Daily Life) 

2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Law in Daily Life) 

2(2-0-4) 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 หน่วยกิต 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  

(Thinking and Decision Making) 
2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Computer Technology for Daily-Life)  

2(2-0-4) 

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Science and Technology for Quality of Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(Life and Environment) 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Household Appliances Maintenance Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2(2-0-4) 

  
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า          115 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ  บังคับเรียน 64 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บังคับเรียน 32 หน่วยกิต 
1531131 สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(Phonetics for English Communication) 
3(3-0-6) 

1551123 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 
(English Listening and Speaking 1) 

3(2-2-5) 

1551124 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
(English Listening and Speaking 2) 

3(2-2-5) 

1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English Grammar for Communication 1) 

3(3-0-6) 

1552132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English Grammar for Communication 2) 
 

3(3-0-6) 
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1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 
(English Reading 1) 

3(3-0-6) 

1551126 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 
(English Reading 2) 

3(3-0-6) 

1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
(English Writing 1) 

3(3-0-6) 

1553129 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
(English Writing 2) 

3(3-0-6) 

1552424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ  
(Social and Cultural Communication in Countries where English  
is Formal Language) 

2(1-2-3) 

1553221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ    
(Principles and Technology for English Translation) 

3(3-0-6) 

 1.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน บังคับเรียน 32 หน่วยกิต 
1571120 อักษรจีน  

(Chinese Characters) 
2(2-0-4) 

1571101 สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน 
(Phonetics for Chinese Communication) 

2(1-2-3) 

1571128 การฟัง-พูดภาษาจีน 1  
(Chinese Listening and Speaking 1) 

2(1-2-3) 

1571129 การฟัง-พูดภาษาจีน 2  
(Chinese Listening and Speaking 2) 

2(1-2-3) 

1572131 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Chinese Grammar for Communication 1) 

2(1-2-3) 

1572132 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 
(Chinese Grammar for Communication 2) 

2(1-2-3) 

1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1  
(Elementary Chinese 1) 

2(1-2-3) 

1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2  
(Elementary Chinese 2) 

2(1-2-3) 

1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
(Intermediate Chinese 1) 
 

2(1-2-3) 
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1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
(Intermediate Chinese 2) 

2(1-2-3) 

1573121 ภาษาจีนระดับสูง 1  
(Advanced Chinese 1)  

2(1-2-3) 

1573122 ภาษาจีนระดับสูง 2  
(Advanced Chinese 2)  

2(1-2-3) 

1573131 การอ่านภาษาจีน 
(Chinese Reading)   

2(1-2-3) 

1573132 การเขียนภาษาจีน 
(Chinese Writing)  

2(1-2-3) 

1573424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน 
(Chinese Social and Cultural Communication) 

2(1-2-3) 

1573221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน  
(Principles and Technology for Chinese Translation) 

2(2-0-4) 

2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1553222 การแปลอังกฤษ-ไทย   

(English – Thai Translation) 
3(3-0-6) 

1554223 การแปลไทย-อังกฤษ  
(Thai-English Translation) 

3(3-0-6) 

1551629 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว     
 (English for Tourism Operation) 

3(2-2-5) 

1552636 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      
(English for Business Communication) 

3(3-0-6) 

1553133 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
(Technology for English Presentation) 

3(3-0-6) 

1553444 ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น 
(English Culture with Local Community Development) 

2(1-2-3) 

1553628 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรม 
(English for Hotel Operation) 

3(3-0-6) 

1553646 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์   
(English for Trade and Logistics) 
 

3(3-0-6) 
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1553631 การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
(Digital Literacy in English)  

2(1-2-3) 

1553647 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความงาม   
(English for Health and Beauty) 

2(1-2-3) 

1553648 ภาษาอังกฤษเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน    
(English for Laws in Daily Life) 

2(1-2-3) 

1553649 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรม      
(English for Industrial Work) 

3(3-0-6) 

1554641 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ  
(English for International Standard Proficiency Test) 

3(2-2-5) 

1554642 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน     
(English for Aviation Business) 

2(1-2-3) 

1553650 การสอนภาษาอังกฤษ   
(English Teaching)  

2(1-2-3) 

1553645 สุนทรียภาพทางภาษาอังกฤษ     
(Aesthetics in English) 

3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1573222 การแปลจีน-ไทย    

(Chinese -Thai Translation) 
3(3-0-6) 

1574223 การแปลไทย-จีน      
(Thai - Chinese Translation) 

3(3-0-6) 

1574629 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว      
(Chinese for Tourism Operation) 

3(2-2-5) 

1572636
  

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ       
(Chinese for Business Communication) 

3(3-0-6) 

1573127 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาจีน   
(Technology of Chinese Presentation) 

3(3-0-6) 

1573444 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาท้องถิ่น      
(Chinese Culture with Local Community Development) 

2(1-2-3) 

1573628 ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม   
(Chinese for Hotel Operation) 

3(3-0-6) 

1573630 ภาษาจีนเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์     
(Chinese for Trade and Logistics) 

3(3-0-6) 
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1574631 การใช้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล    
(Digital Literacy in Chinese) 

2(1-2-3) 

1573647 ภาษาจีนเพ่ือสุขภาพและความงาม     
(Chinese for Health and Beauty) 

2(1-2-3) 

1573639 ภาษาจีนเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
(Chinese for Laws in Daily Life) 

2(1-2-3) 

1573640 ภาษาจีนเพ่ืองานอุตสาหกรรม       
(Chinese for Industrial Work) 

3(3-0-6) 

1574645 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ      
(Chinese for International Standard Proficiency Test) 

3(2-2-5) 

1574646 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน       
(Chinese for Aviation Business) 

2(1-2-3) 

1573650 การสอนภาษาจีน      
(Chinese Teaching) 

2(1-2-3) 

1573645 สุนทรียภาพทางภาษาจีน       
(Aesthetics in Chinese) 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
1560401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น       

(Japanese Conversation) 
2(1-2-3) 

1610401 สนทนาภาษาเยอรมัน       
(German Conversation) 

2(1-2-3) 

1650401 สนทนาภาษารัสเซีย 
(Russian Conversation) 

2(1-2-3) 

1660401 สนทนาภาษาเกาหลี      
(Korean Conversation)  

2(1-2-3) 

1720401 สนทนาภาษาสเปน      
(Spanish Conversation) 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 7 หน่วยกิต 
 4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
1504890 เตรียมสหกิจศึกษา       

(Pre-Cooperative Education ) 
1(90) 

1504892 สหกิจศึกษา        
(Cooperative Education ) 

    6 หน่วยกิต 

 4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
1504891 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
(Preparation for Professional Experience in Chinese and English 
for Communication) 

1(90) 

1504893 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(Practicum in Chinese and English for Communication Related 
Profession) 

6(540) 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

 
1571121 
1531131 
1571101 
1551123 
1571128 
1551125 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 
ภาษาจีนระดับต้น 1 
สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน 
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 
การฟัง-พูดภาษาจีน 1 
การอ่านภาษาอังกฤษ 1 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

  รวม 21 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
 
 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

 
1571120 
1571122 
1551124 
1571129 
1551126 

 
155XXXX 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 
อักษรจีน 
ภาษาจีนระดับต้น 2 
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
การฟัง-พูดภาษาจีน 2 
การอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

 
3(X-X-X) 

  รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเสรี 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

 
1572121 
1552128 
1572131 
1552131 
1552424 

 
 

XXXXXXX 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 
ภาษาจีนระดับกลาง 1 
การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ี
ใช้ภาษาอังกฤษ* 

 
 

...........................................  

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

 
 

3(X-X-X) 
  รวม 21 

*หมายเหต ุนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อนจะไปเรียนรายวิชาการสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

 
1572122 
1553129 
1572132 
1552132 

 
155XXXX 
157XXXX 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 
ภาษาจีนระดับกลาง 2 
การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

  รวม 22 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเสรี 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

 
1573121 
1573131 
1573221 
1553221 

 
155XXXX 

 
XXXXXXX 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 
ภาษาจีนระดับสูง 1 
การอ่านภาษาจีน 
หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน 
หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
........................................... 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

 
3(X-X-X) 

 
3(X-X-X) 

  รวม 21 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 
 

 
1573122 
1573132 

 
155XXXX 
155XXXX 
155XXXX 

 
157XXXX 
157XXXX 
157XXXX 

 
ภาษาจีนระดับสูง 2 
การเขียนภาษาจีน 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
3(X-X-X) 
2(X-X-X) 
2(X-X-X) 

 
3(X-X-X) 
2(X-X-X) 
2(X-X-X) 

  รวม 18 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 
 
 
 
 
 
- กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
 
- กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/    
สหกิจศึกษา 

 
1573424 

 
155XXXX 
155XXXX 
157XXXX 
157XXXX 
157XXXX 
157XXXX 

 
XXXXXXX 

 
 

1504890 
1504891 

 
การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน* 

 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน* 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน* 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน* 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาจีน* 
 
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 
เตรียมสหกิจศึกษา  
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
2(1-2-3) 

 
3(X-X-X) 
2(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
2(X-X-X) 

 
2(X-X-X) 

 
 

1(90) 
1(90) 

  รวม 21 
*หมายเหต ุนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 ไปเรียนณมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 
 

1504892 
 

1504893 

 
 
สหกิจศึกษา 
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
 
6 
 

6(540) 

  รวม 6 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี เลขท่ีบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีทีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางศรีจิตรา นวรัตนาภรณ ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร
มหาวิทยาลยันเรศวร  
วิทยาลัยครเูลย 

2553 
2540 
2537 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาและการสือ่สาร 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

2545 
2537 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวณัฐนันท์ สุ่มมาตย ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

2552 
2546 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวสุรพิชญา ราชพรหมมา MTCSOL 
 
 

ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages (Chinese 
International Education)  
ภาษาจีน 

Anhui Normal University, China 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2559 
 
 

2555 
5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวธิราภรณ์ สุทธศรี 

 
MTCSOL 

 
ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
ภาษาจีน 

South West University, China 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
 

2553 
6 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวฐปนรักษ์ ศรีทารัง MTCSOL 

 
BA 
 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
Teaching Chinese as a Foreign 
Languages 

South West University, China 
 
Yulin Normal University, China 

2561 
 

2559 
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3.2.2อาจารย์พิเศษ 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีทีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปริศนา บุญประสบ MA 
 

ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
ภาษาจีน 

Tianjin Normal University Tianjin, 
China 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2559 
 

2547 
2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอนงค์ พรมมาวัน MTCSOL 

 
BA 
 

Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 
Teaching Chinese as a Foreign 
Languages 

Zhejiang Normal University, China 
 
Yulin Normal University, China 

2563 
 

2559 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Miss Wei Yuanyuan ปร.ด. 
MA 

 
BA 

การบริหารการศึกษา 
Asian-African Languages and 
Literatures 
Thai Language 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
Guangxi University for Nationalities, 
China 
Guangxi University for Nationalities, 
China 

2562 
2556 

 
2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจใน
ประเทศระหว่างประเทศ หรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน(ภาคผนวก ฒ) ได้แก่ฝึกปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสาร หรือล่าม ธุรกิจ 
การค้าการบริการ การท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนควบคู่ภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังสามารถฝึกปฏิบัติใน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต กรมการอาเซียน กระทรวง
พาณิชย์ ฯลฯ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องลุล่วงตามก าหนดเวลา 
2) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

  3) สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
  4.1.2 ความรู้ 
  1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
  2) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  

3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  

  4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
2) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 2) สามารถปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และองค์กรได้ 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม องค์กรและอาชีพ 
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นได้ 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้า และน าเสนองานได้  

  3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ช่วงเวลา 
  1) รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือ
เตรียมสหกิจศึกษาจัดในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4    
  2) รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษาจัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

1) รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือ 
เตรียมสหกิจศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา 

2) รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจัดเต็มเวลา 
1  ภาคการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมงหรือรายวิชาสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
- 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  - 

5.3 ช่วงเวลา 
- 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  - 

5.5 การเตรียมการ 
  - 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  - 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรมุ่ ง เน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร คือ       

“เชี่ยวชาญการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ”     
สร้างบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้กับนานาประเทศทั่วโลก ไม่หยุดเรียนรู้และ
สร้างสรรค์เครื่องมือในการสื่อสารทางภาษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ตนเอง สายอาชีพ และสังคมโลก 

จากหลักการข้างต้น หลักสูตรจึงได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต และกลยุทธ์ในการสร้าง
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านทักษะภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
1.1 เชี่ยวชาญการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจมารยาทสากลและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
จนสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
1.3 มีบุคลิกภาพดี รู้จักกาลเทศะ มีทักษะการ
สื่อสารที่น่าประทับใจ 

 
1.1 เรียนรู้และฝึกฝนภาษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

บูรณาการกับความชอบหรืองานอดิเรก 
1.2 เรียนรู้จากในชั้นเรียน หนังสือเสริม และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติใน
มหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ 

1.3 ฝึกอบรมโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขา
อาชีพต่างๆ และสอดแทรกในรายวิชาและ
กิจกรรมของหลักสูตร 

2. ด้านทักษะอาชีพและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นต่าง สามารถจัดการกับความขัดแย้งใน
การท างานได้ สร้างเสริมความร่วมมือและสามัคคีใน
องค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีจิตอาสา มีใจรัก
การบริการ  
2.3 ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และมีจรรณยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ  
2.4 พัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

 
2.1 เรียนรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมของ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ ทั้งภายในหลักสูตรและบูรณาการระหว่าง
หลักสูตร/หน่วยงาน เพ่ือบริการท้องถิ่น 
2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต
และการท างาน ทั้งในชั้นเรียน กิจกรรม และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาได้ฝึกฝนการเป็น
ผู้ประกอบการ Start up  

3. ด้านทักษะการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภาษา 
3.1 ใฝ่รู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ  

 
 
3.1 สอดแทรกการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน จัดอบรม
และแข่งขันท่ีบูรณาการภาษาและเทคโนโลยี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ศาสตร์
ต่างๆ และคิดค้นนวัตกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
3.3 รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทาง
ภาษาต่างๆ ในการแก้ปัญหาการสื่อสารและการ
ท างานได้  

3.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโรงเรียน ชุมชน ธุรกิจ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการ
พัฒนาทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการ
ด ารงชีวิต การเรียน หรือการประกอบอาชีพ 
3.3 น าเทคโนโลยีทางภาษาหรือนวัตกรรมที่คิดค้น
ขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน การ
ท างานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2..1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องลุล่วงตาม
ก าหนดเวลา 

- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่งงาน 
 

(2) สามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านการแปล ธุรกิจ การค้า การขนส่ง การ
โรงแรม และการท่องเที่ยว 
- จดังานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
- จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ฝึกการแยกแยะสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ผิดตาม
กฎเกณฑ์ การประกอบอาชีพ และตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ทดสอบวัดความรู้ 
- ประเมินจากแบบสอบถาม 
- ประเมินจากการนิเทศและรายงาน
การฝึกประสบการวิชาชีพ 
- นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(3) สามารถน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนรวม 

- มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนฝึกน าองค์ความรู้
ไปต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองทั้งในศาสตร์
หรือบูรณาการนอกศาสตร์ได้ 
- มอบหมายภาระงานที่สามารถน าไปส่งมอบ
ต่อให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่นได้ 

- ประเมินจากผลงานหรือผลตอบรับ
จากชุมชน 

 2.2 ความรู้  
(1) มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และศึกษา ณ ประเทศผู้ใช้
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือ
ท ากิจกรรม แบบ Active Learning 
- ให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ life 
and Career Skill 
- ให้ความรู้ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม โดยมีพ้ืนฐานจากการสื่อสารและ
การร่วมมือ Innovative Skill 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรม
และโครงการ หรือโครงงานต่างๆ 

(3) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 
- มีการแนะน าการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลัก
ความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้
อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณใน    
การอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

(4) สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

- ให้ความรู้ในห้องเรียน ศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน หรือเชิญวิทยากรในสายอาชีพมาให้
ความรู้ 
- มอบหมายภาระงานหรือจัดกิจกรรม
นอกเหนือจากรายวิชาเช่นการเข้าร่วม
โครงการStart up และส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

- สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพและความ
เหมาะสมของงานที่มอบหมาย 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ทักษะ
ทางภาษาแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

- ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง/จ าลอง
สถานการณ์/ให้วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ ฝึกใช้ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เรียน
มาในการแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ 
- มอบหมายภาระหน้าที่/บทบาทให้ฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์และเลือกใช้ทักษะทาง
ภาษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ 
 
 

- ประเมินจากการเลือกใช้ทักษะ/องค์
ความรู้/วิธีการแก้ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) สามารถวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้ความรู้ เทคนิค ทฤษฎีที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ มัคคุเทศก์ ล่าม ครู
อาจารย์ 
- ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมติหรือ
สถานการณ์จริง 

- ประเมินจากการถาม-ตอบ  
- สอบวัดความรู้ 
- ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง 
- นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(3) สามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม เพ่ือการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกเนื้อหา สร้างความเข้าใจ และ
อภิปรายเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การ
ปกครองในรายวิชาต่างๆ 
- จัดกิจกรรมที่ใช้ภาษาจีน-อังกฤษในการ
สื่อสาร 
- ฝึกใช้ภาษาในประเทศท่ีใช้ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 
- ประเมินจากการสังเกตผลการท า
กิจกรรม 
- ประเมินจากการด ารงชีวิตในประเทศ
ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ตามหลักการ 
Project Based Learning  
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 
- สอดแทรกพหุวิทยาการ ผสมผสานความ
ร่วมมือกับหลักสูตรอื่นๆเพ่ือเป็นประโยชน์กับ
การสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในอนาคตได้ 
- สอดแทรกทักษะที่จ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นหรือ Soft Skills 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- ประเมินจากโครงการบูรณาการ
ความรู้ร่วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2) สามารถปรับตัวให้
เข้ากับความหลากหลาย
ทางสังคม วัฒนธรรม 
และองค์กรได้ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 
- ปลูกฝังทัศนคติในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
- เรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้ชีวิตกับ
ชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

- ประเมินจากพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 
- ประเมินจากการถาม-ตอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(3) มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่วนรวม 
องค์กรและอาชีพ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
PBL 
- มอบหมายกิจกรรมพหุวิทยาการ ผสมผสาน
ความร่วมมือกับหลักสูตรอ่ืนๆเพ่ือสร้างความ
ความร่วมมือกับผู้อ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสังคมส่วนรวม- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม
หรือสาขา โดยให้มีการแบ่งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถวิเคราะห์
เชิงตัวเลขเบื้องต้นได้ 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกเหนือจากรายวิชา เช่น สถิติ
เบื้องต้น หลักบัญชีเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ
ในชีวิตประจ าวันได้ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ค้นคว้า และน าเสนอ
งานได้ 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ- ทดสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

(3) สามารถใช้
เทคโนโลยีในการท างาน
และแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สารสนเทศสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน
ในรายวิชาต่างๆ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ- ให้ความรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางภาษาจีน 
- มอบหมายกจิกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- จดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา โดยมอบหมายให้ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้กระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 หมวดรายวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ดังนี้  

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 5 ด้าน มีดังนี้ 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
    3.1.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)   ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

เรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤตกิรรมในการเข้าเรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่งงาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- จดักิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์

สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

เช่น รายงาน การอ้างอิง และการสอบ 

- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง

ของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยประเมิน

จากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  

อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ

ตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพ

ไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตนให้ถูก

กาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณี

จ าลอง 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้  ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้  ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 
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(2) สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิต 

-  ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem Based Learning) หรือ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้
เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่ าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-  ประเมินจากคุณภาพงานที่ ได้รั บ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการ
กรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่า
โดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่า
โดยใช้วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
-  สอดแทรกความรู้ ความเข้ า ใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 
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3.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3)  มี ทั กษะ ในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การสร้ างชิ้นงานโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร               

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า               
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

              

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน 

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม               
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ               
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน               
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง               
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน  

              

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องลุล่วงตามก าหนดเวลา 
1.2 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.3 สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3.2 สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม  

4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2 สามารถปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และ
องค์กรได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม องค์กรและอาชีพ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นได้ 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้า และน าเสนองานได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1531131 สัทศาสตร์เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ                 
1551123 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1                 
1551124 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2                 
1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
1552132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ 1                 
1551126 การอ่านภาษาอังกฤษ 2                 
1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ 1                 
1553129 การเขียนภาษาอังกฤษ 2                 
1552424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 

                

1553221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ(กลุ่มวิชาภาษาจีน) 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1571120 อักษรจีน                 
1571101 สัทศาสตร์เพ่ือการสื่อสารภาษาจีน                 
1571128 การฟัง-พูดภาษาจีน 1                 
1571129 การฟัง-พูดภาษาจีน 2                 
1572131 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                 
1572132 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2                 
1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1                 
1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2                 
1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1                 
1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2                 
1573121 ภาษาจีนระดับสูง 1                 
1573122 ภาษาจีนระดับสูง 2                 
1573131 การอ่านภาษาจีน                 
1573132 การเขียนภาษาจีน                 
1573424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน                 
1573221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน                 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1553222 การแปลอังกฤษ-ไทย                 
1554223 การแปลไทย-อังกฤษ                 
1551629 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว                 
1552636 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                 
1553133 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาอังกฤษ                 
1553444 ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น                 
1553628 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรม                 
1553646 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์                 
1553631 การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                 
1553647 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความงาม                 
1553648 ภาษาอังกฤษเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน                 
1553649 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรม                 
1554641 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ                 
1554642 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน                                                                  
1553650 การสอนภาษาอังกฤษ                 
1553645 สุนทรียภาพทางภาษาอังกฤษ                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก(กลุ่มวิชาภาษาจีน) 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1573222 การแปลจีน-ไทย                 
1574223 การแปลไทย-จีน                 
1574629 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว                 
1572636 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                 
1573127 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาจีน                 
1573444 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาท้องถิ่น                 
1573628 ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม                 
1573630 ภาษาจีนเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์                 
1574631 การใช้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล                 
1573647 ภาษาจีนเพ่ือสุขภาพและความงาม                 
1573639 ภาษาจีนเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน                 
1573640 ภาษาจีนเพ่ืองานอุตสาหกรรม                 
1574645 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ                 
1574646 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                 
1573650 การสอนภาษาจีน                  
1573645 สุนทรียภาพทางภาษาจีน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1560401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น                 
1610401 สนทนาภาษาเยอรมัน                 
1650401 สนทนาภาษารัสเซีย                 
1660401 สนทนาภาษาเกาหลี                 
1720401 สนทนาภาษาสเปน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1504890 เตรียมสหกิจศึกษา                 
1504892 สหกิจศึกษา                 
               กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                 

1504891 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

               
 
 

1504893 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 ผู้สอน กรรมการ และนักศึกษา ก าหนดกฎระเบียบและเกณฑ์การประเมินที่เข้าใจ
ตรงกัน 
  2.1.2 แจ้งผลการทดสอบและการวัดผลต่างๆ ให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้น 
  2.1.3 นักศึกษาให้ความเห็นต่อผลการประเมิน ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาด ต้อง
ตรวจสอบ ปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.1.4 กรรมการสาขาวิชาและประธานสาขาวิชาตรวจสอบผลประเมินและการแก้ไขปรับปรุง 
  2.1.5 ผลการสอบวัดระดับทางภาษาหรือผลงานการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะต่างๆ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้มีการท าส ารวจหรือวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน า
ผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยมีวิธีการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ  
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ การงาน
อาชีพ    

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมิน ความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นการประเมินจาก
สถานศึกษาอ่ืนโดยส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในด้านความพึงพอใจความรู้ความพร้อม
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น 

2.2.3 การประเมินจากนักศึกษาเก่าท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขา 
วิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ    
วัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายในสาขา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สิทธิ 
สวัสดิการและภาระงานของอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิยาลัย การดูแลนั กศึกษา ข้อมูลหลักสูตร 
การประกันคุณภาพ งานเอกสารต่างๆ การจัดท าเอกสารประกอบการสอน มคอ.3-6 การท างานวิจัย การเขียน
บทความฯ เป็นต้น 

1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการอบรมซ่ึงอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หรือเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยใน
งานวิจัย/โครงการของอาจารย์ท่านอ่ืนๆ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
  2.2.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
  2.2.3 จัดให้มีการสังเกตการสอนส าหรับผู้สอนใหม่  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาผลงานวิชาการ 
  2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานที่จะน ามาพัฒนาการ
เรียนการสอนในอนาคต 
  2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและ
จัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
  2.2.5 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคมเพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.6 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
  2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มี
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ ในการวางแผนการเปิดสอนตามรูปแบบการจัดการศึกษา วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัด ทวนสอบและประเมินผล การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้
แก่นักศึกษาและรวบรวมข้อมูล ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานจัดท า
และจัดเก็บรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 รายละเอียดของวิชาตามแบบ มคอ.3  และรายละเอียด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ประเมินการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานทุก 5 ปีมีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
2. บัณฑิต 
 บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2) ด้านความรู้  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษในแต่
ละหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ด้านการสื่อสาร สถานทูต กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมการอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน การแปลหรือล่าม และ
ด้านการสร้างนวัตกรรมทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา  
 หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะ
ร่วมประชุมและน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้
บัณฑิต เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร มีการติดตามผลจากผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา และประเมินการรวบรวมข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งงาน
ตรงสาขาและไม่ตรงสาขามีการติดตามข้อมูลนักศึกษาเพ่ือให้ทางคณะฯ ได้เก็บรวบรวม มีการพิจารณาสาขา
อาชีพใหม่ๆ อาชีพอิสระ และอาชีพในอนาคต เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเสมอตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
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3. นักศึกษา 
 3.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 มีด าเนินงานการร่วมกับงานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
การเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยรับนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีการก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และ
จิตใจ ความมุ่งม่ันที่จะเรียน มีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2 การเตรียมความพร้อม 

มีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแรกเข้า มีการอบรม
ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และแนะแนวด้านงานวิชาการ กิจกรรม การใช้ชีวิตและการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
 3.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มีการบริหารคณาจารย์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยก ากับดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตรมีการจัด
ตารางเวลาใน การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบปัญหาของนักศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
 3.4 การพัฒนานักศึกษา 
 ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการประเมินกระบวนการโดยมีการระดมความคิด ความต้องการ และความ
คาดหวัง จากรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  
 3.5 การประเมินผลการสอนและการจัดการต่อข้อร้องเรียน 
 มีการประเมินผลโดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนเพ่ือประเมิน
กระบวนการจัดอาจารย์ผู้สอนและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีการประเมินแบบออนไลน์ผ่านระบบ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะ
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนตามที่สาขาวิชาก าหนดมีความ
เชี่ยวชาญทางการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยกระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา กรรมการประจ าสาขา
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนการสอน โครงการ แผนการปรับปรุง
คุณภาพ การจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ร่วมกัน มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาในการบริหารงานทุกปีมีการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์

นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง มีการจัดอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศตามบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการมาร่วมสอนในบางรายวิชา โดยจัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยาย และสอน
พิเศษโดยก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษจะต้องมีแผนการสอน
ตามค าอธิบายรายวิชาที่สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอนโดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 มีการปรับปรุงรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ิมรายวิชาที่มีความส าคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต 
  5.1.2 มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การวางระบบผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
และเป็นความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้ รู้
จริง มีการพัฒนาผู้สอนให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 
  5.2.2 เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และมีวิธีการ

ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็น
จริง 

5.3.2. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ  

 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหลักสูตรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้า    
4 ปี วางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ผล
การวิเคราะห์การเงินยังน ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิม
กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับหลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.2.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 
  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   ขนาดจุ 50 คน   จ านวน 20 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  ขนาดจุ 40 เครื่อง  จ านวน 2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  ขนาดจุ 100 เครื่อง  จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ขนาดจุ 30 คน   จ านวน 1 ห้อง 
      ขนาดจุ 32 คน   จ านวน 1 ห้อง 
      ขนาดจุ 32 คน   จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) 
      ขนาดจุ 100 คน   จ านวน 4 ห้อง 
      ขนาดจุ 60 คน   จ านวน 4 ห้อง 
      ขนาดจุ 50 คน   จ านวน 5 ห้อง 
      ขนาดจุ 40 คน   จ านวน 55 ห้อง 
  ชุดเครื่องขยายเสียงและ LCD Projector ประจ าห้อง 
  ห้องประชุม อบรม สัมมนา 
  ห้องสมุด โดยส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการมุมภาษาจีน เอกสาร
ประกอบการศึกษา หนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ ทางด้านภาษา และด้านอื่น ๆ ทุกที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน  
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  ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย อันหมายถึงสถานที่เรียน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ในส่วนของห้องสมุด และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ด าเนินงานและประเมินผลโดย        
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  6.2.2 ห้องปฏิบัติงานและครุภัณฑ์ประจ าสาขาวิชา  
  ห้องปฏิบัติงานประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คอมพิวเตอร์   จ านวน 2 เครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ Notebook  จ านวน 2 เครื่อง 
  ล าโพงเลื่อนที่ ชุดไมโครโฟนไร้สาย  
  ต ารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน CD โปรแกรมส าเร็จรูป สื่อออนไลน์ ชอฟแวร์          และ
แอปพลิเคชัน 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  6.3.1 จัดหาหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 
  6.3.2  จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการศึกษาดูงาน โดยน าข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถานที่ดูงาน 
ใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานน ามาพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และสามารถท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต  
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ดังนี้ 
  6.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  
3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.4.2 จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 
  6.4.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ เพ่ือเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่าน คือ มีการด าเนินตามข้อ 
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X  X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X  X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X  X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X  X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X X X X 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 
9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง X X X X X 
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     X 
13) ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับช้ันปีสุดท้ายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของนักศึกษาท้ังหมดต้องไม่ต่ า

กว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรีเทียบเท่า CEFR ระดับ B1 และผลการสอบภาษาจีนต้อง
ไม่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า HSK ระดับ 5 

   X  

 



59 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
ค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3  การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออกการท ากิจกรรมและ
ผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาในระบบบริการการศึกษา 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ผลการเรียนของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้คณาจารย์
ประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4ในโครงการปัจฉิม
นิเทศการสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต และการเปิดเว็บไซต์ (Website)เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจาก
นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและ
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ
วิพากษ์หลักสูตรและการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่ง
ระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่7ข้อ7โดยอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสป.อว. 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ในการทบทวนมีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีและประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ทักษะการคิด ฟังดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language use in 
society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to apply in 
life 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
  (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การ
ทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, speaking, 
reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving personal 
information, giving information about family and community, describing places, giving location 
and direction 
 
0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า      2(2-0-4) 
  (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และกระบวนการ
สืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน วิจัย สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, retrieval 
techniques and process with digital media, academic report writing with universal standardized 
formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of research and 
thesis writing forms, correctly and effectively. 
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0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse for Daily Life 
Communication through various activities in a variety of topics with an emphasis on helping 
students practice their listening and speaking skills 
 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  (Reading and Writing English for Daily Life Communication)  
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 
 
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
  (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความ
เชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social value, 
beliefs, food, and traditional festivals 
 
0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
  (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่าน
ประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 
asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement 
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0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 

    (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence structures for 
use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา      2(2-0-4) 
  (Buddhism for Development) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ วันส าคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
การประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทยการพัฒนาจิตและปัญญา
เพ่ือการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, Dhamma 
application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 
development for living. 
 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
  (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 
development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต      2(2-0-4) 
  (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing skills and 
musical experience. 
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0002104 ศิลปะและการออกแบบ       2(2-0-4) 
  (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน การ
รับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยมที่ดีต่อผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and design; 
perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, application 
and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and present. 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง       2(2-0-4) 
  (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยมและวิถี
ชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values and 
way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are consistent 
with local values and lifestyles. 
 
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต       2(2-0-4) 
  (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของการ
บริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ง
ที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of meditation 
practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; meditation 
resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to education and work; 
characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption ( Jhana)  and insight 
knowledge (Nana) ; fundamental knowledge about insight meditation (Vipassana) ; differences 
between the foundation meditation (Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout 
the foundation meditation (Summata)and the insight meditation (Vipassna); insight meditation 
as related to the world population. 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 
0003101 ระบบสังคมไทย         2(2-0-4) 
  (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน 
ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, and 
environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism. 
 
0003102 ระบบสังคมโลก        2(2-0-4) 
  (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัย
คุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยู่ใน
สังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and other 
crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the Digital Age. 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
  (Business and Daily Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต แนว
ทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาลกฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; production; 
guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources management; marketing; 
financial accounting, Environment of Business; Social Technology change context influencing 
on business and daily life; government policies; taxation law; and applying philosophy of 
sufficiency economy to daily life 
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0003104 ไทเลยศึกษา        2(2-0-4) 
  (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปะ 
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน      2(2-0-4) 
  (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; economic, 
political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the relationships 
of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of Thailand that gain 
from being member 
 
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

(Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและ
กลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and price; 
national income; gross provincial product; government and private sector in economic system; 
money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, and current 
society economies 
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0003107 ความเป็นพลเมืองท่ีดี       2(2-0-4) 
(Smart Citizenship) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริตการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสาบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context of 
democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in different 
societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, creating 
positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being brave to 
make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

(Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, criminal law, 
justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and computer crime 
Intellectual property law, Family law and other related law. 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 
  (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้เหตุผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้
หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; logical 
principles; data collection; data analysis through software application for decision making; 
application of the principle of decision- making analysis; linear programming for problem 
solving in daily life. 
 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
  (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ใน
อนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
0004102 Computer Technology for Daily-Life    2(2-0-4) 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 
Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life. 
 
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 

(Exercise for Health) 
 ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise according to 
each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
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0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
  (Science and Technology for Quality of Life) 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ 
มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; biotechnology; 
environmental pollution; effects of advanced science and technology on human life. 
 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 
  (Science for Health) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual hygiene 
promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, diseased 
prevention and daily medication 
 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 

การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship between 
organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of life, global 
warming, ways of life and using natural resources in local and environmental areas and 
tourism, natural resources and sustainable natural resource management. 
 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
  (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน เครื่องมือและ
การใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัย
และการประหยัดพลังงาน 

Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness. 
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0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
  (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ พืช
เครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นหลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการ
เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees 
and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal plants 
for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
 
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
1531131 สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  (Phonetics for English Communication) 

การออกเสียงตามลักษณะภาษาพูด 3 สาขาคือ สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์ การ
ฝึกเปล่งเสียงพยัญชนะ ระดับเสียง เน้นพยางค์ ท านองเสียง รวมไปถึงการจ าแนกหน่วยเสียง ในภาษาอังกฤษ
และการน าเสียงในภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์เพ่ือการออกเสียงที่ถูกต้อง 

Producing sound in spoken language in three sub- areas, articulatory phonetics, 
acoustics phonetics and auditory phonetics.  Training of intonation, stressed syllable, tone, 
consonants, sound, and accent mechanism.  Identification and classification of phonemes in 
English. 
 
1551123 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1      3(2-2-5) 

(English Listening and Speaking 1) 
ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย บอกทิศทาง ซื้อขาย

สินค้า ฟังส าเนียงภาษาจากสื่อซีดี โปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเจ้าของภาษา แสดงบทบาท
สมมุติโดยใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

Listening and speaking skill in daily life, greeting, asking about direction, buying and 
selling, listen to the context or dialogue from CD ROM or various applications by native 
speakers and practicing, roll play according to the dialogues properly in different situation 
 
1551124  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5) 

(English Listening and Speaking 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1551123 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1     

  ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ บทสนทนาที่มีความยาวมาก
ขึ้น ฟังส าเนียงภาษาจากสื่อซีดี โปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเจ้าของภาษา แสดงบทบาท
สมมติ การเลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะ และส านวนภาษาอังกฤษสร้างบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

Listening and speaking skills in different situations, listen to longer context or dialogue 
from CD ROM or various applications by native speakers, roll play and improvising dialogues 
and choosing specific words or idioms for communication properly  
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1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 
  (English Grammar for Communication 1) 

หลักไวยากรณ์เบื้องต้นเพ่ือการสร้างประโยคบอกเล่าประโยคค าถาม และประโยคปฏิเ สธ การ
วิเคราะห์ต าแหน่งค า วลี ส่วนประกอบของประโยค หน้าที่ของค านาม สรรพนาม คุณศัพท์ กิริยา และกิริยา
วิเศษณ์ การใช้ค าเชื่อม และค าบุพบทเพ่ือการสื่อสาร พูด อ่าน และเขียน ระดับประโยคใจความเดียวและ
ใจความรวม 

Basic grammar to compose affirmative, interrogative and negative sentences, functions 
analysis of noun, pronoun, adjectives, verbs and adverbs, phrases positioning in sentences or 
parts of speech, connection words and preposition for communication in simple sentence and 
compound sentence 
 
1552132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 
  (English Grammar for Communication 2) 
  วิชาบังคับก่อน: 1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   
 หลักไวยากรณ์เพ่ือการการสร้างประโยคการสร้างประโยคใจความซ้อน เรื่องราวสั้น ประโยคเงื่อนไข
และประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า ตามกาลกิริยาและสถานการณ์ที่แตกต่างการสื่อสารเหตุการณ์โดยการ
พูด และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 Basic grammar to compose sentences, complex sentences, short paragraph, 
conditional sentences and passive sentences in different tenses and complex situation. 
Grammatical descriptive speaking and descriptive writing in English  
 
1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
  (English Reading 1) 

ทักษะพ้ืนฐานการอ่านย่อหน้า บทความสั้นหรือเรื่องสั้น ทฤษฎีหรือเทคนิคการอ่านแบบเร็ว เพ่ือจับ
ใจความส าคัญ ใจความรองจากบริบท ข้อมูลเฉพาะ การอ่านสื่อโฆษณา ฉลากสินค้า วิเคราะห์รูปแบบของการ
สื่อสาร ค าศัพท์ที่ในรูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกัน 

Basic reading skill in paragraph or short stories, skimming and scanning skill to 
comprehend the main idea, supporting idea from context, specific required information, 
advertising or label, , analyzing various forms of communication and vocabulary usage in 
different writing format 
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1551126 การอ่านภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
  (English Reading 2) 
 วิชาบังคับก่อน: 1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ 1    

การใช้พ้ืนฐานการอ่านจากวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 เพ่ือการอ่านเรื่องยาว ตีความที่เป็นนัย หรือ
จับใจความส าคัญ สรุปประเด็นส าคัญจากข่าว หรือเรื่องราวจากสื่อสิ่งพิมพ์ จากสื่อ อินเตอร์เน็ต การใช้        
ค าเหมือน หรือคล้ายกันในงานเขียน การตอบค าถามและการตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 

Application of basic reading skill from English Reading 1 for intermediate reading skill 
in longer passage or story, interpretation and comprehend the both explicit and implicit main 
idea, reading stories from press or internet, analogy in writing, answer questions and 
questioning from the story  

 
1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
  (English Writing 1) 

การเขียนแบบประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน อนุประโยค และการเชื่อม
ประโยค การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเขียนบันทึกย่ อการเขียนข้อความสั้นผ่านทางจดหมาย     
อิเล็กทรอนิกส์ 

Writing simple sentence, compound sentence and complex sentence includes 
sentence at least two sentences connect to another, main clause and subordinate clause, 
filling form and memorandum, writing short message in an e-mail 
 
1553129  การเขียนภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
  (English Writing 2) 
  วิชาบังคับก่อน: 1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ 1   

การเขียนอนุเฉท การเขียนเพื่อบรรยาย หรือพรรณนา การเขียนย่อหรือสรุปใจความที่เป็นสาระส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน การเขียนตามรูปแบบไวยากรณ์ที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล การล าดับเรื่องราว การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานการณ์ต่างๆ 

Paragraph writing that emphasis on narrative and descriptive writing, summarizing main 
idea from the story, formulaic and grammatically writing with unity, coherence and sequence, 
writing letter or e-mail and correspondence in various situations 
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1552424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
(Social and Cultural Communication in Countries where English is Formal 
Language) 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายตามเงื่อนไขทางสังคม วัจนลีลา และระบบภาษา วัฒนธรรมของ
ชุมชนต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเรียน การใช้ชีวิต ในประเทศที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 

Language in different social contexts, various form  and styles of the English in 
different social conditions, the character of the English language in different culture in various 
communities. Living and learning in the country with real English communication  
 
1553221  หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  (Principles and Technology for English Translation) 

หลักการแปลภาษาอังกฤษการใช้พจนานุกรม โปรแกรมแปลภาษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือ
ได้อย่างมีวิจารณญาณ และจรรยาบรรณ การจัดเรียงล าดับ ค า วลี และประโยคตามหลักไวยากรณ์ การ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลการเลือกใช้
แอปพลิเคชันที่เหมาะสมส าหรับการแปลภาษาท่ีมีเนื้อหาจ าเพาะเจาะจง 

Principles of translation, usage of dictionary, authentic materials and realizable 
technology as tools for translation with sensible ethical judge, analyzing the meaning, 
comparing and checking word order, phrases and sentences with grammar rules.  Translation 
from English to Thai and Thai to English and analyzing problems in translation, the selection 
of applications for specific purpose 
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- กลุ่มวิชาภาษาจีน  
 
1571120  อักษรจีน        2(2-0-4) 
  (Chinese Characters) 

องค์ประกอบส าคัญของอักษรจีน เส้นขีดพ้ืนฐาน ล าดับการเขียน หมวดอักษร วิวัฒนาการของอักษร
จีน อักษรจีนและการประยุกต์ใช้ อักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ อักษรหลายเสียงและอักษรพ้องเสียงวิธีการใช้
พจนานุกรมภาษาจีน 

The important parts of Chinese characters, basic stoke, ordering of writing each 
characters and development of Chinese graphic characters as well as using characters in order. 
Traditional characters and simplified characters, characters with various pitches of tone and 
harmonize tone. Chinese dictionary usage 

 
1571101  สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน     2(1-2-3) 

(Phonetics for Chinese Communication) 
ระบบในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานด้วยตัวอักษรโรมัน สัทอักษรพินอิน การออกเสียงการ

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีนทั้งในระดับหน่วยเสียง ค า วลี และประโยค 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการออกเสียงระหว่างสัทอักษรจีนและไทย 

The system of producing sound in Chinese with Roman characters, Pinyin for auditory 
phonetics on consonants, vowels and tone marks. Training on phonemes, words, phrases and 
sentence speaking, analyzing and comparing Chinese phonetic and Thai phonetics 

 
1571128  การฟัง-พูดภาษาจีน 1       2(1-2-3) 

(Chinese Listening and Speaking 1) 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และภาษากาย 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรมในการสื่อสารเพ่ือเสริมทักษะการฟังและพูด 
Chinese for communication, dialogues or daily life conversation and body language, 

developing interpersonal relationship through innovative media to increase the ability of 
listening and speaking 
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1571129 การฟัง-พูดภาษาจีน 2        2(1-2-3) 
(Chinese Listening and Speaking 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1571128 การฟัง-พูดภาษาจีน 1  

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยบทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆที่เป็นทางการ และการใช้สื่อนวัตกรรม
เพ่ือเสริมทักษะการฟังแบบคิดวิเคราะห์และสรุปใจความเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวน าเสนอเนื้อหาอย่างสั้นๆ  

Chinese for formal communication, dialogues, conversation in different situations. 
Using innovative medias and various applications to increase listening and speaking skill.  
Ability to analyze and summarize the story as well as the story presentation 
 
1572131  ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 

(Chinese Grammar for Communication 1) 
หลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นประเภทและหน้าที่ของค า โครงสร้างวลี  โครงสร้างประโยค เพ่ือการ

สื่อสาร  
Chinese grammar basis, type and using of words, structures of phrases and sentences 

for communication  
 
1572132  ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 

(Chinese Grammar for Communication 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572131ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

หลักไวยากรณ์ภาษาจีนในการสร้างประโยคใจความซ้อน ความเรียง การสื่อสารเหตุการณ์โดยการพูด 
และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 

Chinese grammar for complex sentence composition.  Improvising short passage and 
essays. Describing event both speaking or writing with correct Chinese grammar 

 
1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1       2(1-2-3) 

(Elementary Chinese 1) 
ภาษาจีนเบื้องต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 200 ค า การสร้างวลี

ประโยคจากค าศัพท์ และบทสนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  
Elementary Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using 200 new 

vocabulary for phrases and sentences building, daily life conversation 
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1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2       2(1-2-3) 
(Elementary Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1       

ภาษาจีนเบื้องต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 300 ค า การสร้างวลี
ประโยคความรวม และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  

Elementary Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using 300 new 
vocabulary for phrases and compound sentences building, conversation in different situations 

 
1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1       2(1-2-3) 

(Intermediate Chinese 1) 
วิชาบังคับก่อน: 1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2   

ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 400 ค า การสร้าง
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน บทสนทนา และความเรียง  

Intermediate Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using new 400 
vocabulary for compound and complex sentences building, monologue and dialogues, essay 
writing 
 
1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2       2(1-2-3) 

(Intermediate Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1  

ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 500 ค า ส านวน
สุภาษิตประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และความเรียง การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ  

Intermediate Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using new 500 
vocabulary, idioms and proverbs for compound and complex sentences building, essay writing, 
presentation and discussion on specific topics 

 
1573121 ภาษาจีนระดับสูง 1       2(1-2-3) 

(Advanced Chinese 1) 
วิชาบังคับก่อน: 1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2  

ภาษาจีนระดับสูง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 600 ค า ส านวนสุภาษิต
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความ การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน 

Advanced Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using new 600 
vocabulary, idioms and proverbs. Press, electronic media, articles and speech in Chinese 
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1573122 ภาษาจีนระดับสูง 2       2(1-2-3) 
(Advanced Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1573121ภาษาจีนระดับสูง 1   

ภาษาจีนระดับสูง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 700 ค า ส านวน        
งานเขียนประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ การถ่ายทอดความคิดทั้งทางภาษาพูด
และภาษาเขียน 

Advanced Chinese listening, speaking, reading and writing skills, using new 700 
vocabulary, idioms and various kind of articles.  Adaptation of Chinese in various situations. 
Expressing idea both speaking and writing 

 
1573131 การอ่านภาษาจีน       2(1-2-3) 

(Chinese Reading) 
ทฤษฎี ทักษะ และกลวิธีการอ่าน การจับใจความส าคัญหลักและรอง การค้นหาข้อมูล สรุป วิเคราะห์ 

และการแสดงความคิดเห็นในงานเขียนประเภทต่างๆ 
Reading theory, skill and strategies, skimming and scanning skill to comprehend the 

main idea and supporting idea, searching information from context, concluding, analyzing and 
expressing idea in different text 
 
1573132 การเขียนภาษาจีน       2(1-2-3) 
  (Chinese Writing) 

หลักการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การจัดหน้ากระดาษแบบฟอร์มการ
เขียนเอกสาร จดหมาย บันทึกสั้น บันทึกประจ าวัน ประกาศ โฆษณา ข่าวสั้น เรียงความ รายงาน  

Principle of Chinese writing basic, using punctuation, paragraphing, formulaic writing for 
various kinds of letter, memos, ads, short story and report 
 
1573424 การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน     2(1-2-3) 

(Chinese Social and Cultural Communication) 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศจีน สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา เทศกาล สถานที่ ส าคัญ สิ่งประดิษฐ์ 

งานศิลปะ ประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญ วัฒนธรรมการกินอยู่ และมารยาทในการสื่อสารของชนชาติจีน 
Chinese geography, social, race, religious, traditional festivals, historical places, 

inventory, Chinese art, significant event or person, lifestyle and manner in Chinese 
communication 
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1573221  หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน    2(2-0-4) 
(Principles and Technology for Chinese Translation) 

หลักการแปลภาษาจีน ทักษะในการใช้พจนานุกรม โปรแกรมแปลภาษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เชื่อถือได้เพ่ือการแปลการวิเคราะห์ความหมายและปัญหาในการแปลการตรวจหลักไวยากรณ์ การจัด
เรียงล าดับค า วลี และประโยค การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและจรรยาบรรณ การแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน การเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมส าหรับการแปลภาษาที่มีเนื้อหา
จ าเพาะเจาะจง 

Principles of Chinese translation, using dictionary, authentic materials and realizable 
technology as tools for translation, analyze the meaning and problems in translation, checking 
words order, phrases and sentences with grammar rules with sensible and ethical 
judge.Translation from English to Thai and Thai to English, the selection of suitable applications 
for specific purpose translation 
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2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
1553222  การแปลอังกฤษ-ไทย       3(3-0-6) 

(English - Thai Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษา

อังกฤษเป็นภาษาไทย การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิ เคชันในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า 
วลี ประโยค เอกสารประเภทต่างๆ และการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

Principle, techniques, ethics, manners and common problems in English –  Thai 
translation. Using dictionary, software or application to support translation. Practice translating 
words, phrases, sentences, different types of texts and oral translation in various situations 
 
1554223 การแปลไทย-อังกฤษ       3(3-0-6) 
  (Thai-English Translation) 

หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษา
ไทยเป็นภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า 
วลี ประโยค เอกสารประเภทต่างๆ และการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

Principle, techniques, ethics, manners and common problems in Thai –  English 
translation. Using dictionary, software or application to support translation. Practice translating 
words, phrases, sentences, different types of texts and oral translation in various situations 
 
1551629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 

(English for Tourism Operation) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวางแผน ติดต่อประสานงาน เสนอขายแผนน าเที่ยว การบริการ

ในธุรกิจท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ และการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง
กับแหล่งท่องเที่ยว 

English communicative skills for tourism planning, cooperating, selling, tourism services, 
field trip practicing and study of history, culture and traditions related to the tourist attractions 
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1552636 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
(English for Business Communication) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจประเภทต่างๆ งานส านักงาน งานเลขานุการ งานขาย 
งานต้อนรับ งานแสดงสินค้า งานประชุม ร้านค้าออนไลน์ งานบริการร้านค้าและร้านอาหาร การศึกษาค าศัพท์
และส านวนทางธุรกิจเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

English communicative skills for various type of business tasks, office job, secretary, 
reception, trade and exhibitions, conference, online store, service in the shop or restaurant. 
Study of vocabulary and dialogues in difference situation 
 
1553133 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

(Technology for English Presentation) 
ทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน การสร้างรูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ผ่าน

สื่อโซเชียลมีเดีย บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ การตัดต่อและเผยแพร่วิดิโอ การ
ประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้น การพูดน าเสนอข้อมูลควบคู่กับการใชเทคโนโลยีในทุกมิติ ทั้งเชิงพาณิชย์และ
การศึกษา 

Software and applications usage skill to create useful English communication through 
social media, blog and webpage or website, searching data in English, video production and 
broadcasting, public relations, documentary production, making presentation with technology 
in all dimensions both commercial and academic aspects 

 
1553444 ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น     2(1-2-3) 
  (English Culture with Local Community Development)  

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส ารวจความต้องการของท้องถิ่น  บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ การสร้าง
นวัตกรรมจากเทคโนโลยีทางภาษาเพ่ือบริการวิชาการ ด้านธุรกิจการค้า ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของท้องถิ่น 

Application of English to survey local community requirement, integrate English with 
innovative language technology and other fields for servicing community in business, art and 
culture, tourism, agriculture, education. Service in villages, schools, government and individual 
organizations, according to local standard living development policy 

 
 
 
 



83 

 

1553628 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม      3(3-0-6) 
(English for Hotel Operation) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการส าหรับแผนกต่างๆ ในโรงแรม แผนกต้อนรับ แผนก
ประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  

English communicative skills for servicing in different sections in hotel business, 
reception, public relations, marketing, housekeeping, and food and beverage  
 
1553646 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและระบบโลจิสติกส์    3(3-0-6) 

(English for Trade and Logistics) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ การศึกษา

ค าศัพท์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ 
การติดตามสถานะสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า 

English communicative skills for trading and logistics task, study of logistics documents 
and vocabulary in economic agreements both domestic and international, tracking and tracing 
data or cargoes, warehousing and distribution 
 
1553631 การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล      2(1-2-3) 

(Digital Literacy in English) 
ค าศัพท์และค าสั่งภาษาอังกฤษในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและ

อาชีพ การประยุกต์ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ การฝึก
ปฏิบัติด้านภาษา การจัดการเอกสารส านักงาน การจัดเก็บ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  

English vocabulary and commands in computer system software and application for 
education and career. Applying English and technology for searching information, contribution 
of language innovative media, language practicing, document management, information 
storage, analyzation and presentation 
 
1553647 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความงาม     2(1-2-3) 
  (English for Health and Beauty) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการด้าน
สุขภาพและความงาม สปาและนวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพและความงาม 

English communicative skills in hospital, public health sectors, health and beauty 
business, spa and Thai massage, health and beauty products 
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1553648 ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
  (English for Laws in Daily Life)  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเรื่องกฎหมาย การอ่านกรณีศึกษากฎหมายครอบครัวกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวการท าสัญญาประเภทต่างๆ โทษจากการ
ท าผิดกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

English vocabulary necessary for legal matters, reading case studies, family law, civil 
and commercial law, criminal law and labor or migrant labor law, making of contracts, 
punishments for the violations of law 
 
1553649 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

(English for Industrial Work) 
ค าศัพท์ ตัวย่อ และการสนทนาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรม การผลิต การก่อสร้าง 

การประกอบยานยนต์ การกสิกรรม และเหมืองแร่ 
English vocabulary and abbreviations in industrial work, engineering, production, 

construction, automobile industry, agricultural industry and mining 
 

1554641 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ     3(2-2-5)
  (English for International Standard Proficiency Test)    

เทคนิคและความรู้ในการท าแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานสากล TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELT, 
CEFR, Cambridge หรือ Oxford Proficiency Testการจ าลองท าข้อสอบผ่านสื่อออนไลน์ แบบทดสอบ
จ าลองจากตัวอย่างแบบทดสอบจริง การฟัง การอ่านเรื่องสั้น และไวยากรณ์ การประเมินและวัดผลอันเป็น
แนวทางในการทดสอบ เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

Techniques and knowledge for English standard proficiency tests TOEIC, CU- TEP, 
TOEFL, IELTS , CEFR, Cambridge or Oxford proficiency test simulation test practices with actual 
test items or online system in all aspects :  listening, short story reading, and grammar, 
assessment and evaluation of students’  performances as guidance, preparing oneself for 
further education or occupations 
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1554642 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน      2(1-2-3) 
  (English for Aviation Business) 

ค าศัพท์ ส านวน และการสนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน รูปแบบการให้บริการของสายการบิน 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก การจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ การอ่านตารางการบินระหว่างประเทศ 
รหัสสายการบิน เมือง ประเทศ และค าย่อเพ่ือการสื่อสารในระบบการบิน     

English vocabulary and expression in aviation business, airlines various services, 
equipment, facilities and service items. Online booking and reading international flight 
schedule, airline code, city code, country code and other abbreviations for communication in 
the aviation 

 
1553650 การสอนภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
  (English Teaching) 

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การ
จัดท าสื่อ แผนการสอนและนวัตกรรมภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนใน
ชั้นเรียน 

Pedagogy, theory, techniques and skills for English teaching as a second language, 
production of teaching materials and contribution of teaching innovative tools, English 
curriculums writing with specific objectives, teaching practice in the classroom 
 
1553645 สุนทรียภาพทางภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

(Aesthetics in English) 
ศิลปะการออกเสียง ส าเนียง และโทนเสียง การแสดงออกทางอวัจนภาษาร่วมกับวัจนภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร การกล่าวสุนทรพจน์ บทกลอน บทกวี การกล่าวรายงาน การด าเนินราย การแสดงละคร การร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ การแสดงร่วมสมัย การประยุกต์ศิลปะหรือการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

Arts on speaking, pitch of tone and accent both verbal and nonverbal languages for 
communication, making speech and reading poems, conveying report, acting as master of 
ceremony.  Arts of presentation, plays and songs, contemporary plays and adapting arts or 
plays for various events 
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- กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 
1573222 การแปลจีน-ไทย        3(3-0-6) 

(Chinese – Thai Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษา

จีนเป็นภาษาไทย การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี 
ประโยค เอกสารประเภทต่างๆ และการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

Principle, techniques, ethics, manners and common problems in Chinese –  Thai 
translation. Using dictionary, software or application to support translation. Practice translating 
words, phrases, sentences, different types of texts and oral translation in various situations 
 
1574223 การแปลไทย-จีน        3(3-0-6) 

(Thai – Chinese Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษา

ไทยเป็นภาษาจีน การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิ เคชันในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี 
ประโยค เอกสารประเภทต่างๆและการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

Principle, techniques, ethics, manners and common problems in Thai –  Chinese 
translation. Using dictionary, software or application to support translation. Practice translating 
words, phrases, sentences, different types of texts and oral translation in various situations 

 
1574629 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Operation) 
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาจีนเพ่ือการวางแผน ติดต่อประสานงาน เสนอขายแผนน า

เที่ยว การบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ และการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 

Chinese communicative skills for tourism planning, cooperating, selling, tourism 
services, field trip practicing and study of history, culture and traditions related to the tourist 
attractions 
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1572636 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Chinese for Business Communication) 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเกี่ยวกับงานธุรกิจประเภทต่างๆ งานส านักงาน งานเลขานุการ งานขาย 
งานต้อนรับ งานแสดงสินค้า งานประชุม ร้านค้าออนไลน์ งานบริการร้านค้าและร้านอาหาร การศึกษาค าศัพท์
และส านวนทางธุรกิจเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

Chinese communicative skills for various type of business tasks, office job, secretary, 
reception, trade and exhibitions, conference, online store, service in the shop or restaurant. 
Study of vocabulary and dialogues in difference situation 

 
1573127 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาจีน      3(3-0-6 )
  (Technology for Chinese Presentation) 

ทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน การสร้างรูปแบบการสื่อสารภาษาจีนที่เป็นประโยชน์ผ่าน     
สื่อโซเชียลมีเดีย บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลภาษาจีน การตัดต่อและเผยแพร่วิดิโอ                 การ
ประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้น การพูดน าเสนอข้อมูลควบคู่กับการใชเทคโนโลยีในทุกมิติ ทั้งเชิงพาณิชย์และ
การศึกษา 

Software and applications usage skill to create useful Chinese communication through 
social media, blog and webpage or website, searching data in Chinese, video production and 
broadcasting, public relations, documentary production, making presentation with technology 
in all dimensions both commercial and academic aspects 
 
1573444 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาท้องถิ่น     2(1-2-3) 

(Chinese Culture with Local Community Development) 
การใช้วัฒนธรรมจีนบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ การสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีทางภาษา เพ่ือ

บริการวิชาการ ด้านธุรกิจการค้า ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพ ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายการ
พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของท้องถิ่น 

Application of Chinese culture to fulfil local community requirement, integrate Chinese 
with innovative language technology and other fields for servicing community in business, art 
and culture, tourism, agriculture, health, education.  Service in villages, schools, government 
and individual organizations, according to local standard living development policy 
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1573628 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม       3(3-0-6) 
  (Chinese for Hotel Operation) 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ืองานบริการส าหรับแผนกต่างๆ ในโรงแรม แผนกต้อนรับ แผนก
ประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  

Chinese communicative skills for servicing in different sections in hotel business, 
reception, public relations, marketing, housekeeping, and food and beverage  
 
1573630 ภาษาจีนเพื่อการค้าและระบบโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
  (Chinese for Trade and Logistics) 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ การศึกษาค าศัพท์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ การ
ติดตามสถานะสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า 

Chinese communicative skills for trading and logistics task, study of logistics documents 
and vocabulary in economic agreements both domestic and international, tracking and tracing 
data or cargoes, warehousing and distribution 
 
1574631 การใช้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล      2(1-2-3) 

(Digital Literacy in Chinese) 
ค าศัพท์และค าสั่งภาษาจีนในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและอาชีพ 

การประยุกต์ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การสร้างนวัตกรรมทางภาษาจีน การฝึกปฏิบัติด้าน
ภาษา การจัดการเอกสารส านักงาน การจัดเก็บ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

Chinese vocabulary and commands in computer system software and application for 
education and career. Applying English and technology for searching information , contribution 
of language innovative media, language practicing, document management, information 
storage, analyzation and presentation 
 
1573647 ภาษาจีนเพื่อสุขภาพและความงาม     2(1-2-3) 
  (Chinese for Health and Beauty) 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการด้านสุขภาพ
และความงาม สปาและนวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพและความงาม 

Chinese communicative skills in hospital, public health sectors, health and beauty 
business, spa and Thai massage, health and beauty products 
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1573639 ภาษาจีนเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
  (Chinese for Laws in Daily Life) 

ค าศัพท์ภาษาจีนที่จ าเป็นส าหรับเรื่องกฎหมาย การอ่านกรณีศึกษากฎหมายครอบครัวกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวการท าสัญญาประเภทต่างๆ โทษจากการท า
ผิดกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Chinese vocabulary necessary for legal matters, reading case studies, family law, civil 
and commercial law, criminal law and labor or migrant labor law, making of contracts, 
punishments for the violations of law 
 
1573640 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  (Chinese for Industrial Work) 

ค าศัพท์ ตัวย่อ และการสนทนาภาษาจีนในงานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรม การผลิต การก่อสร้าง การ
ประกอบยานยนต์ การกสิกรรม และเหมืองแร่ 

Chinese vocabulary and abbreviations in industrial work, engineering, production, 
construction, automobile industry, agricultural industry and mining 
 
1574645 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ      3(2-2-5) 

(Chinese for International Standard Proficiency Test) 
เทคนิคและความรู้ในการท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนที่เป็นสากล เทียบเท่า HSK 

(Chinese Proficiency Test) ระดับ 1-5 การท าแบบทดสอบจ าลองจากตัวอย่างแบบทดสอบจริง การฟัง การ
อ่านย่อหน้า เรื่องสั้น และไวยากรณ์ ประเมินและวัดผลเพ่ือเป็นแนวทางในการทดสอบเพ่ือการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพ 

Techniques and knowledge for Chinese standard proficiency tests HSK ( Chinese 
Proficiency Test) 1-5 level, simulation test practice with actual test items or online system in 
all aspects, listening, short story reading, and grammar, assessment and evaluation of students’ 
performances as guidance, preparing oneself for further education or occupations 

 
1574646 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน      2(1-2-3) 

(Chinese for Aviation Business) 
ค าศัพท์ ส านวน และการสนทนาภาษาจีนในธุรกิจการบิน รูปแบบการให้บริการของสายการบิ น 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก การจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ การอ่านตารางการบินระหว่างประเทศ 
รหัสสายการบิน เมือง ประเทศ และค าย่อเพ่ือการสื่อสารในระบบการบิน 

Chinese vocabulary and expression in aviation business, airlines various services, 
equipment, facilities and service items. Online booking and reading international flight 
schedule, airline code, city code, country code and other abbreviations for communication in 
the aviation 
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1573650 การสอนภาษาจีน      2(1-2-3) 
  (Chinese Teaching) 

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และทักษะการสอนภาษาจีนแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การจัดท า
สื่อ แผนการสอนและนวัตกรรมภาษาจีนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน 

Pedagogy, theory, techniques and skills for Chinese teaching as a second language, 
production of teaching materials and contribution of teaching innovative tools media, Chinese 
curriculums writing with specific objectives, teaching practice in the classroom 
 
1573645 สุนทรียภาพทางภาษาจีน       3(2-2-5) 

(Aesthetics in Chinese) 
การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ ปรัชญา ความเชื่อ เทพนิยาย วรรณกรรม ดนตรี อุปรากรจีนและ

ศิลปะจีน การถ่ายทอด ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ  
Studying, considering, criticizing, of philosophy and belief, fairy tale, literature, music, 

Chinese opera and Chinese arts. Showing, practicing and applying in various events 
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3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
1560401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น       2(1-2-3) 
  (Japanese Conversation) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานข้อความสั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน 
การเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับและการบอกเวลา การทักทายและแนะน าตน 
ตารางและกิจวัตร การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening, speaking, reading and writing skill of basic Japanese.  Short message, idiom 
used in daily life. Writing Japanese letters, conclusion and answering questions. Numeric and 
time telling, greeting and introducing oneself, schedule and habits, selling and buying, 
correspondence in different situations  
 
1610401 สนทนาภาษาเยอรมัน       2(1-2-3) 

(German Conversation) 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันพื้นฐานข้อความสั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน 

การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา 
ตารางและกิจวัตร การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening, speaking, reading and writing skill of basic German.  Short message, idiom 
used in daily life.  Writing German letters, conclusion and answering questions.  Numeric and 
time telling, greeting and introducing oneself, schedule and habits, selling and buying, 
correspondence in different situations 
 
1650401 สนทนาภาษารัสเซีย       2(1-2-3) 
  (Russian Conversation) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซียพ้ืนฐานข้อความสั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน 
การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับและการบอกเวลา การทักทายและแนะน าตน 
ตารางและกิจวัตร การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening, speaking, reading and writing skill of basic Russian. Short message, idiom used 
in daily life.  Writing Russian letters, conclusion and answering questions.  Numeric and time 
telling, greeting and introducing oneself, schedule and habits, selling and buying, 
correspondence in different situations  
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1660401 สนทนาภาษาเกาหลี       2(1-2-3) 
  (Korean Conversation) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีพ้ืนฐานข้อความสั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน 
การเขียนอักษรเกาหลี การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา ตาราง
และกิจวัตร การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening, speaking, reading and writing skill of basic Korean. Short message, idiom used 
in daily life.  Writing Korean letters, conclusion and answering questions.  Numeric and time 
telling, greeting and introducing oneself, schedule and habits, selling and buying, 
correspondence in different situations  
 
1720401 สนทนาภาษาสเปน       2(1-2-3) 
  (Spanish Conversation) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาสเปนพ้ืนฐานข้อความสั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน
การเขียนอักษรภาษาสเปน การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา 
ตารางและกิจวัตร การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening, speaking, reading and writing skill of basic Spanish. Short message, idiom used 
in daily life.  Writing Spanish letters, conclusion and answering questions.  Numeric and time 
telling, greeting and introducing oneself, schedule and habits, selling and buying, 
correspondence in different situations 
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 
1504890 เตรียมสหกิจศึกษา       1(90) 

(Pre-Cooperative Education) 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานการเลือกสถานประกอบการวิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of cooperative education; relevant rules and 
regulation of cooperative education; basic knowledge and techniques in job application, 
workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic knowledge and 
skills needed for working in workplace; quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic and code 
of conduct in profession before practicing in workplace 

 
1504892 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education)  

วิชาบังคับก่อน: 1504890 เตรียมสหกิจศึกษา  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์โดยการจัดให้มีการเรียนใน

สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
และสถานประกอบการโดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง
ในลักษณะพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รว่มกับมหาวิทยาลัย 

Systematic practice in workplace not less than 16  weeks by studying in cooperation 
with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; theory and 
practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace 
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- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
1504891 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1(90) 

 (Preparation for Professional Experience in Chinese and English for  
Communication) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะวิชาชีพ 
ทักษะด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Preparation for professional experience, principle and process under professional 
experience including work rules, communication skills, professional skill, soft skills, adaptation 
in in the workplace society, characters, manners and work ethics 

 
1504893 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6(540) 

(Practicum in Chinese and English for Communication Related Profession) 
  วิชาบังคับก่อน: 1504891การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัท ส านักงาน การท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา โดยมีระยะการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

Training for career in the government or private sectors, company, general office, 
tourism industries, airlines, airports, hotels, restaurants, school academic institution as within 
16weeksand providing report to the university after finishing program 
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 กับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า (หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
ไม่น้อยกว่า (หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ไม่น้อยกว่า (หน่วยกิต) 

หมายเหตุ 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  30 30 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ปรับตามหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 
ของวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10  10  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6   6   
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6   6   
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 8   8   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 72  115  115  ไม่เปลี่ยนแปลง 
1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
  - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
  - กลุ่มวิชาภาษาจีน         

 
30  
30  

64  
31  
33  

64  
32  
32  

ปรับหน่วยกิตสองกลุ่ม
วิ ช า ใ ห้ มี น้ า ห นั ก
เท่ากัน 

2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
  - กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ 
  - กลุ่มวิชาภาษาจีน      

 44  
22  
22  

42  
21  
21  

แบ่งหน่วยกิตไปตั้ง
กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  0   2   เพ่ิมใหม่ 
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 7  7  หน่วยกิตคงเดิม แต่
เพ่ิมรายวิชาให้เลือก 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  6  6  คงเดิม 
รวม 150  151  151  คงเดิม 
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2. รายวิชาใหม่ 

2.1 รายวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับภาษาอังกฤษ 

1531131 สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
(Phonetics for English Communication) 

1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
 (English Grammar for Communication 1) 

1552132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
  (English Grammar for Communication 2) 
1553221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

(Principles and Technology for English Translation) 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับภาษาจีน 

1571101  สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน     2(1-2-3) 
(Phonetics for Chinese Communication) 

1571128 การฟัง-พูดภาษาจีน 1      2(1-2-3) 
(Chinese Listening and Speaking 1) 

1571129  การฟัง-พูดภาษาจีน 2       2(1-2-3) 
  (Chinese Listening and Speaking 2) 
 1572131 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
   (Chinese Grammar for Communication 1) 
1572132 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
  (Chinese Grammar for Communication 2) 
1573131 การอ่านภาษาจีน       2(1-2-3) 

(Chinese Reading) 
1573132 การเขียนภาษาจีน      2(1-2-3) 

(Chinese Writing) 
1573221 หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน   2(2-0-4) 
  (Principles and Technology for Chinese Translation) 
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2.2 รายวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกภาษาอังกฤษ  

1553222 การแปลอังกฤษ-ไทย      3(3-0-6) 
  (Translation English – Thai) 
1554223 การแปลไทย-อังกฤษ      3(3-0-6) 
  (Translation Thai-English) 
1551629 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

(English for Tourism Operation) 
1552636 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

(English for Business Communication) 
1553444 ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น     2(1-2-3) 
  (English Culture with Local Community Development) 
1553628 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรม     3(3-0-6) 
  (English for Hotel Operation) 
1553646 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

(English for Trade and Logistics) 
1553631 การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล     2(1-2-3) 

(Digital Literacy in English) 
1553647 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความงาม    2(1-2-3) 

(English for Health and Beauty) 
1553648 ภาษาอังกฤษเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3  

(English for Laws in Daily Life) 
1553649 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

(English for Industrial Work)  
1554641 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ     3(2-2-5) 

(English for International Standard Proficiency Test)  
1554642 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน        2(1-2-3) 
  (English for Aviation Business) 
1553650 การสอนภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 

(English Teaching)   
1553645 สุนทรียภาพทางภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

(Aesthetics in English)  
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กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกภาษาจีน 

1573222 การแปลจีน-ไทย       3(3-0-6) 
(Chinese -Thai Translation)  

1574223 การแปลไทย-จีน       3(3-0-6) 
(Thai - Chinese Translation)  

1574629 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism Operation) 

1572636 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Chinese for Business Communication)  

1573127 เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาจีน     3(3-0-6) 
(Technology of Chinese Presentation)  

1573444 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาท้องถิ่น     2(1-2-3) 
(Chinese Culture with Local Community Development)  

1573628 ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม      3(3-0-6) 
(Chinese for Hotel Operation)  

1573630 ภาษาจีนเพ่ือการค้าและระบบโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
(Chinese for Trade and Logistics)  

1574631 การใช้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล     2(1-2-3) 
(Digital Literacy in Chinese)  

1573647 ภาษาจีนเพ่ือสุขภาพและความงาม     2(1-2-3) 
(Chinese for Health and Beauty) 

1573639 ภาษาจีนเพ่ือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
(Chinese for Laws in Daily Life) 

1573640 ภาษาจีนเพ่ืองานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
(Chinese for Industrial Work) 

1574645 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ     3(2-2-5) 
(Chinese for International Standard Proficiency Test)  

1574646 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน      2(1-2-3) 
(Chinese for Aviation Business) 

1573650 การสอนภาษาจีน       2(1-2-3) 
(Chinese Teaching)  

1573645 สุนทรียภาพทางภาษาจีน      3(2-2-5) 
(Aesthetics in Chinese)   
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1560401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น      2(1-2-3)
  (Japanese Conversation)  
1610401 สนทนาภาษาเยอรมัน      2(1-2-3) 

(German Conversation)  
1650401 สนทนาภาษารัสเซีย      2(1-2-3) 

(Russian Conversation)  
1660401 สนทนาภาษาเกาหลี      2(1-2-3) 

(Korean Conversation)   
1720401 สนทนาภาษาสเปน      2(1-2-3) 

(Spanish Conversation) 
  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

1504890 เตรียมสหกิจศึกษา      1(90)  
(Pre-Cooperative Education )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 กับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
1552424 
2(1-2-3) 

การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ  
(Social and Cultural Communication in 
Countries where English is Formal Language) 
บริบทที่หลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไข
ทางสังคม วัจนลีลา และระบบภาษา วัฒนธรรมของชุมชน
ต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต การเรียน และการ
ปฏิบัติตนในวัฒนธรรมที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางหรือภาษาราชการ 
The use of language in social contexts. Variation 
of the English social conditions Varieties of 
different languages and styles in English. The 
nature of the cultural characteristics of the 
English language and culture of various 
communities. Live and learn in campus, 
practicing in real English communication culture. 

1552424 
2(1-2-3) 

การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ  
(Social and Cultural Communication in 
Countries where English is Formal Language) 
บริบทที่หลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไข
ทางสังคม วัจนลีลา และระบบภาษา วัฒนธรรมของชุมชน
ต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต การเรียน และการ
ปฏิบัติตนในวัฒนธรรมที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางหรือภาษาราชการ 
The use of language in social contexts. Variation 
of the English social conditions Varieties of 
different languages and styles in English. The 
nature of the cultural characteristics of the 
English language and culture of various 
communities. Live and learn in campus, 
practicing in real English communication culture 

คงเดิม 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1573424 
2(1-2-3) 

การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน 
(Chinese Social and Cultural Communication) 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศจีน สังคม ชาติพันธุ์ 
ศาสนา เทศกาล สถานที่ สิ่งประดิษฐ์ บุคคลส าคัญ 
วัฒนธรรมการกินอยู่ และมารยาทในการสื่อสารของชน
ชาติจีน 
Chinese geography, social, race, religious, 
traditional expression, cultural monument, 
inventory, significant event or person, lifestyle 
and manner in Chinese communication   

1573424 
2(1-2-3) 

การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมจีน 
(Chinese Social and Cultural Communication) 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศจีน สังคม ชาติพันธุ์ 
ศาสนา เทศกาล สถานที่ สิ่งประดิษฐ์ บุคคลส าคัญ 
วัฒนธรรมการกินอยู่ และมารยาทในการสื่อสารของชน
ชาติจีน 
Chinese geography, social, race, religious, 
traditional expression, cultural monument, 
inventory, significant event or person, lifestyle 
and manner in Chinese communication   

คงเดิม 
 

1551123 
3(2-2-5) 

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 
(English Listening and Speaking 1) 
ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ประจ าวัน การทักทาย ถามตอบ บอกทิศทาง ต่อรองราคา
สินค้า ฟังส าเนียงภาษาจากสื่อ CD ROM โดยเจ้าของ
ภาษา แสดงบทบาทสมมุติ    โดยใช้ภาษาให้เหมาะสมตาม
มารยาทในสังคม   
Listening and speaking skill in daily life, greeting, 
question and answer, asking about direction, 
bargaining price, listen to the context or dialogue 
from CD ROM and practicing, roll play according 
to the dialogues properly according to social 
expression manner   

1551123 
3(2-2-5) 

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 
(English Listening and Speaking 1) 
ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทาย บอกทิศทาง ซื้อขายสินค้า ฟัง
ส าเนียงภาษาจากสื่อซีดี โปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอป
พลิเคชันต่างๆ โดยเจ้าของภาษา แสดงบทบาทสมมุติโดย
ใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
Listening and speaking skill in daily life, greeting, 
asking about direction, buying and selling, listen 
to the context or dialogue from CD ROM or 
various applications by native speakers and 
practicing, roll play according to the dialogues 
properly in different situation 

ปรับค าอธิบาย 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1551124 
3(2-2-5) 

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
(English Listening and Speaking 2) 
ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน   มากขึ้น ฟังส าเนียง
ภาษาจากสื่อ CD ROM โดยเจ้าของภาษา แสดงบทบาท
สมมุต ใช้ค าและส านวนภาษาอังกฤษสร้างบทสนทนาตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด  
Listening and speaking skills in different 
situations, listen to the context or dialogue from 
CD ROM and practicing, roll play and initiate 
dialogues for communication properly according 
to the given situation 

1551124 
3(2-2-5) 

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
(English Listening and Speaking 2) 
ทักษะการพูด และฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ บทสนทนาที่มีความยาวมากขึ้น ฟัง
ส าเนียงภาษาจากสื่อซีดี โปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอป
พลิเคชันต่างๆ โดยเจ้าของภาษา แสดงบทบาทสมมต ิการ
เลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะ และส านวนภาษาอังกฤษสร้างบท
สนทนาอย่างเหมาะสม 
Listening and speaking skills in different 
situations, listen to longer context or dialogue 
from CD ROM or various applications by native 
speakers, roll play and improvising dialogues and 
choosing specific words or idioms for 
communication properly 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบาย 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1551125 
3(3-0-6) 

การอ่านภาษาอังกฤษ 1 
(English Reading 1) 
ทักษะพ้ืนฐานและกลวิธีการอ่านย่อหน้า บทความสั้นหรือ
เรื่องสั้น โดยใช้ทฤษฎีหรือเทคนิคการอ่านแบบเร็ว เพื่อจับ
ใจความส าคัญ หรือหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านจากบริบท
ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของการสื่อสาร ค าศัพท์ที่ใน
รูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกัน 
Development of basic reading skill in paragraph 
or short stories, based on skimming and scanning 
skill to comprehend the main idea and specific 
required information, reading skill from context, 
analyze various forms of communication and 
vocabulary usage in different text 
 
 
 
 
 
 
 
 

1551125 
3(3-0-6) 

การอ่านภาษาอังกฤษ 1 
(English Reading 1) 
ทักษะพ้ืนฐานการอ่านย่อหน้า บทความสั้นหรือเรื่องสั้น 
ทฤษฎีหรือเทคนิคการอ่านแบบเร็ว เพ่ือจับใจความส าคัญ 
ใจความรองจากบริบท ข้อมูลเฉพาะ การอ่านสื่อโฆษณา 
ฉลากสินค้า วิเคราะห์รูปแบบของการสื่อสาร ค าศัพท์ที่ใน
รูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกัน 
Basic reading skill in paragraph or short stories, 
skimming and scanning skill to comprehend the 
main idea, supporting idea from context, specific 
required information, advertising or label, , 
analyzing various forms of communication and 
vocabulary usage in different writing format 

ปรับค าอธิบาย 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1551126 
3(3-0-6) 

การอ่านภาษาอังกฤษ 2 
(English Reading 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ1 
ทักษะและกลวิธีการการอ่านเรื่องยาว เพื่อตีความหรือจับ
ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร เช่น รายงาน ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ หรือจากสื่ออินเตอร์เน็ต การอ่านโฆษณาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจากสื่ออินเตอร์เน็ต ฝึกสังเกตการใช้ค า
เหมือน หรือคล้ายกันในงานเขียน ตอบค าถามตลอดจนฝึก
การตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน  
Development of intermediate reading skill, 
interpretation and comprehend the both explicit 
and implicit and implicit main idea of the story, 
reading newspaper and advertisement to study 
using analogy in writing, answer the question and 
practice questioning from the passage 
 
 
 
 
 
 

1551126 
3(3-0-6) 

การอ่านภาษาอังกฤษ 2 
(English Reading 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1551125 การอ่านภาษาอังกฤษ1    
การใช้พื้นฐานการอ่านจากวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 
เพ่ือการอ่านเรื่องยาว ตีความที่เป็นนัย หรือจับใจความ
ส าคัญ สรุปประเด็นส าคัญจากข่าว หรือเรื่องราวจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ จากสื่ออินเตอร์เน็ต การใช้ค าเหมือน หรือ
คล้ายกันในงานเขียน การตอบค าถามและการตั้งค าถาม
จากเรื่องที่อ่าน 
Application of basic reading skill from English 
Reading 1 for intermediate reading skill in longer 
passage or story, interpretation and comprehend 
the both explicit and implicit main idea, reading 
stories from press or internet, analogy in writing, 
answer questions and questioning from the story 

ปรับค าอธิบาย 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1552128 
3(3-0-6) 

การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
(English Writing 1) 
การเขียนแบบประโยคความเดียว (Simple Sentence) 
คือ ประโยคที่ประกอบด้วย       ภาคประธานและกริยา
อย่างละตัว ซึ่งถือเป็นประโยคพ้ืนฐานในการเขียน
ภาษาอังกฤษ    ประโยคความรวม (Compound 
Sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคอย่างน้อย 
2 ประโยค 2 ประโยคและมีค าเชื่อม และ ประโยคความ
ซ้อน (Complex Sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วย
ประโยคความเดียวหรืออนุประโยคอิสระ การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ 
Writing sentence (Simple Sentence), a sentence 
that includes the subject and predicate and 
writing basic sentences in English. The sentence 
included (Compound Sentence) is a sentence 
that includes sentence at least two sentences 
connect to another, and words and sentences, 
compound (Complex Sentence) is a sentence 
that contains the sentence or clause 
independence 
 

1552128 
3(3-0-6) 

การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
(English Writing 1) 
การเขียนแบบประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
ประโยคความซ้อนอนุประโยค และการเชื่อมประโยค การ
กรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเขียนบันทึกย่อการเขียน
ข้อความสั้นผ่านทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Writing simple sentence, compound sentence 
and complex sentence includes sentence at 
least two sentences connect to another, main 
clause and subordinate clause, filling form and 
memorandum, writing short message in an e-mail 

ปรับค าอธิบาย 
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1553129 
3(3-0-6) 

การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
(English Writing 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ1  
การเขียนอนุเฉท (Paragraph) หรือย่อหน้า การเขียนเพ่ือ
บรรยาย (Narrative) หรือพรรณนา (Descriptive) เขียน
ย่อหรือสรุปใจความที่เป็นสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
หลักการเขียนตามรูปแบบ เช่น การเขียนย่อหน้า จนถึง
การเขียนจดหมายโต้ตอบทั่วไป 
Paragraph writing that emphasis on narrative and 
descriptive writing, summarizing main idea from 
the story, formulaic writing such as paragraph 
writing and correspondence 

1553129 
3(3-0-6) 

การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
(English Writing 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1552128 การเขียนภาษาอังกฤษ 1   
การเขียนอนุเฉท การเขียนเพ่ือบรรยาย หรือพรรณนา การ
เขียนย่อหรือสรุปใจความที่เป็นสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
การเขียนตามรูปแบบไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง สมเหตุสมผล 
การล าดับเรื่องราว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
Paragraph writing that emphasis on narrative and 
descriptive writing, summarizing main idea from 
the story, formulaic and grammatically writing 
with unity, coherence and sequence, writing 
letter or e-mail and correspondence in various 
situations 
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1571120 
2(2-0-4) 

อักษรจีน 
(Chinese Characters) 
องค์ประกอบส าคัญของอักษรจีน เส้นขีดพ้ืนฐาน ล าดับการ
เขียน หมวดอักษร และวิวัฒนาการของอักษรจีน 
The important parts of Chinese characters such 
basic stroke order component and evolution of 
characters. 

1571120 
2(2-0-4) 

อักษรจีน 
(Chinese Characters) 
องค์ประกอบส าคัญของอักษรจีน เส้นขีดพ้ืนฐาน ล าดับการ
เขียน หมวดอักษร วิวัฒนาการของอักษรจีน อักษรจีนและ
การประยุกต์ใช้ อักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ อักษรหลายเสียง
และอักษรพ้องเสียงวิธีการใช้พจนานุกรมภาษาจีน 
The important parts of Chinese characters, basic 
stoke, ordering of writing each characters and 
development of Chinese graphic characters as 
well as using characters in order. Traditional 
characters and simplified characters, characters 
with various pitches of tone and harmonize tone. 
Chinese dictionary usage 

ปรับค าอธิบาย 

1571121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับต้น 1 
(Beginning Chinese 1) 
โครงสร้างภาษาจีนเบื้องต้น หลักการออกเสียงพินอิน 
ไวยากรณ์ และค าศัพท์ราว 300 ค า ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
The basic structure of Chinese including the 
phonetics grammar and 300 Chinese words for 
daily life communication. 

1571121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับต้น 1 
(Beginning Chinese 1) 
ภาษาจีนเบื้องต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ค าศัพท์ใหม่ราว 200 ค า การสร้างวลีประโยคจากค าศัพท์ 
และบทสนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  
Elementary Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using 200new vocabulary for 
phrases and sentences building, daily life 
conversation 

ปรับค าอธิบาย 
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1571122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับต้น 2 
(Beginning Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1  
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ค าศัพท์ใหม่ราว 300 ค า เกี่ยวกับ 
งานอดิเรก การต้อนรับ การบอกล าดับ บอกระยะเวลา 
กาลเวลา การบรรยายการเจ็บป่วย แสดงความคิดเห็น ให้
ค าแนะน า เปรียบเทียบ และบอกเหตุผล 
The basic grammar; 300 new words related to 
hobbit reception sequence period timing illness 
sharing opinion suggestion comparing and giving 
reason 

1571122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับต้น 2 
(Beginning Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1571121 ภาษาจีนระดับต้น 1       
ภาษาจีนเบื้องต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ค าศัพท์ใหม่ราว 300 ค า การสร้างวลีประโยคความรวม 
และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  
Elementary Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using 300 new vocabulary for 
phrases and compound sentences building, 
conversation in different situations 

ปรับค าอธิบาย 

1572121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับกลาง 1 
(Intermediate Chinese 1) 
หลักไวยากรณ์ที่ยากขึ้น  ค าศัพท์ใหม่ราว 500 ค า ที่
น ามาใช้ในการบอกเล่าลักษณะภายนอก นิสัย เพศ การ
อวยพร บอกลักษณะนาม ฤดูกาล ค าอุทาน การบอกระดับ
และความถี่ การเตือน ชักจูง ปลอบโยน การใช้ก าลังใจ 
และการบอกความสัมพันธ์ 
Intermediate Chinese grammar; 500 new words; 
Chinese usage of describe appearance habit sex 
wishing the characteristics season interjection 
degree and frequency warning persuade 
comforting encourage relationship 

1572121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับกลาง 1 
(Intermediate Chinese 1) 
วิชาบังคับก่อน: 1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2   
ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 400 ค า การสร้างประโยคความรวม 
ประโยคความซ้อน บทสนทนา และความเรียง  
Intermediate Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using new 400 vocabulary for 
compound and complex sentences building, 
monologue and dialogues, essay writing 

ปรับค าอธิบาย 
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1572122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับกลาง 2 
(Intermediate Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
หลักไวยากรณ์ที่ยากขึ้น ค าศัพท์ใหม่ราว 500 ค า เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อที่หลากหลายขึ้น 
Intermediate Chinese grammar; 500 new words; 
Chinese usage of wildly topic 

1572122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับกลาง 2 
(Intermediate Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572121 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 500 ค า ส านวนสุภาษิตประโยค
ความรวม ประโยคความซ้อน และความเรียง การน าเสนอ
และอภิปรายในหัวข้อต่างๆ  
Intermediate Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using new 500 vocabulary, 
idioms and proverbs for compound and complex 
sentences building, essay writing, presentation 
and discussion on specific topics 

ปรับค าอธิบาย 

1573121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับสูง 1 
(Advanced Chinese 1) 
วิชาบังคับก่อน: 1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
หลักไวยากรณ์ รูปประโยค ส านวน ค าศัพท์ใหม่ราว 600 
ค า ทักษะการชมรายการโทรทัศน์ กล่าวสุนทรพจน์ อ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และเขียนความเรียงได้ 
Grammar conversational patterns and idiomatic 
expressions with a total of about 600 new words; 
skills of watching television speech reading NEWS 
paper and writing essay   

1573121 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับสูง 1 
(Advanced Chinese 1) 
วิชาบังคับก่อน: 1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
ภาษาจีนระดับสูง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 600 ค า ส านวนสุภาษิตสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความ การกล่าวสุนทรพจน์เป็น
ภาษาจีน 
Advanced Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using new 600 vocabulary, 
idioms and proverbs. Press, electronic media, 
articles and speech in Chinese 

ปรับค าอธิบาย 



112 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1573122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับสูง 2 
(Advanced Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572122 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
หลักไวยากรณ์ รูปประโยค ส านวน ค าศัพท์ใหม่ราว 600 
ค า ทักษะการชมรายการโทรทัศน์ กล่าวสุนทรพจน์ อ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และเขียนความเรียงได้ 
Grammar conversational patterns and idiomatic 
expressions with a total of about 600 new words; 
skills of watching television speech reading NEWS 
paper and writing essay   

1573122 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนระดับสูง 2 
(Advanced Chinese 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1573121ภาษาจีนระดับสูง 1   
ภาษาจีนระดับสูง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ค าศัพท์ใหม่ราว 700 ค า ส านวน งานเขียนประเภท
ต่างๆ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ การ
ถ่ายทอดความคิดท้ังทางภาษาพูดและภาษาเขียน 
Advanced Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills, using new 700 vocabulary, 
idioms and various kind of articles. Adaptation of 
Chinese in various situations. Expressing idea both 
speaking and writing 
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1504892 
6   
หน่วยกิต 

สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน: 1504891 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานประกอบการที่เน้น การปฏิบัติงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  ตลอดจน
การจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา   
Cooperative Education in Chinese-English 
Communication - A program which alternates 
period of academic study with periods of work 
experience for students in business industry or 
government profession in accordance with 
Chinese-English Communication within 16 weeks. 
Perform as temporary employee in stipulated 
period and report to both work place and 
university after finishing program 
 
 

1504892 
6   
หน่วยกิต 

สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: 1504890 เตรียมสหกิจศึกษา  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อย
กว่า  16  สัปดาห์โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการโดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะ
พนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
Systematic practice in workplace not less than 16 
weeks by studying in cooperation with business 
organization; supervised will be given by mentor 
and workplace; theory and practice are applied 
in real situation as temporary employee at MOU 
workplace  

ปรับค าอธิบาย 
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1504891 
1(90) 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Preparation for Professional Experience in 
Chinese and English for Communication) 
หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา    การเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 
A simulated practice to prepare students to be 
trainees in either business or government sectors 
where Chinese and English are used. Pre-
profession training both academic skill and ethics 
for cooperative education or profession 
experience program 
 
 
 
 
 

1504891 
1(90) 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Preparation for Professional Experience in 
Chinese and English for Communication) 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะวิชาชีพ ทักษะด้าน
อารมณ ์การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
Preparation for professional experience, principle 
and process under professional experience 
including work rules, communication skills, 
professional skill, soft skills, adaptation in in the 
workplace society, characters, manners and work 
ethics 

ปรับค าอธิบาย 
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1504893 
6(540) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
(Practicum in Chinese and English for 
Communication Related Profession) 
วิชาบังคับก่อน: 1504891 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัท ส านักงาน การท่องเที่ยว สาย
การบิน สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษาในส่วน
สนับสนุนหรือ       ผูช้่วยสอน โดยมีระยะการฝึก
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  
Training Chinese or English for career in the 
government or private sectors, company, general 
office, tourism industries, airline, airport, hotel, 
restaurant, school as supporter or teacher 
assistant within 16 weeks 

1504893 
6(540) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
(Practicum in Chinese and English for 
Communication Related Profession) 
วิชาบังคับก่อน: 1504891การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัท ส านักงาน การท่องเที่ยว สาย
การบิน สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา โดยมีระยะการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
Training for career in the government or private 
sectors, company, general office, tourism 
industries, airlines, airports, hotels, restaurants, 
school academic institution as within 16 weeks 
and providing report to the university after 
finishing program 
 
 

ปรับค าอธิบาย 
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1531131 
3(3-0-6) 

สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(Phonetics for English Communication) 
การออกเสียงตามลักษณะภาษาพูด 3 สาขาคือ สรีร
สัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์ การฝึกเปล่ง
เสียงพยัญชนะ ระดับเสียง เน้นพยางค์ ท านองเสียง รวมไป
ถึงการจ าแนกหน่วยเสียง ในภาษาอังกฤษและการน าเสียง
ในภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์เพ่ือการออกเสียงที่ถูกต้อง 
Producing sound in spoken language in three 
sub-areas, articulatory phonetics, acoustics 
phonetics and auditory phonetics. Training of 
intonation, stressed syllable, tone, consonants, 
sound, and accent mechanism. Identification and 
classification of phonemes in English 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1552131 

3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English Grammar for Communication 1) 
หลักไวยากรณ์เบื้องต้นเพ่ือการสร้างประโยคบอกเล่า
ประโยคค าถาม และประโยคปฏิเสธ การวิเคราะห์ต าแหน่ง
ค า วลี ส่วนประกอบของประโยค หน้าที่ของค านาม สรรพ
นาม คุณศัพท์ กิริยา และกิริยาวิเศษณ์ การใช้ค าเชื่อม 
และค าบุพบทเพ่ือการสื่อสาร พูด อ่าน และเขียน ระดับ
ประโยคใจความเดียวและใจความรวม 
Basic grammar to compose affirmative, 
interrogative and negative sentences, functions 
analysis of noun, pronoun, adjectives, verbs and 
adverbs, phrases positioning in sentences or parts 
of speech, connection words and preposition for 
communication in simple sentence and 
compound sentence 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1552132 

3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English Grammar for Communication 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1552131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1   
หลักไวยากรณ์เพ่ือการการสร้างประโยคการสร้างประโยค
ใจความซ้อน เรื่องราวสั้น ประโยคเงื่อนไขและประโยคที่
ประธานเป็นผู้ถูกกระท า ตามกาลกิริยาและสถานการณ์ที่
แตกต่างการสื่อสารเหตุการณ์โดยการพูด และเขียนได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
Basic grammar to compose sentences, complex 
sentences, short paragraph, conditional 
sentences and passive sentences in different 
tenses and complex situation. Grammatical 
descriptive speaking and descriptive writing in 
English 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1553221 

3(3-0-6) 
หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาอังกฤษ 
(Principles and Technology for English 
Translation) 
หลักการแปลภาษาอังกฤษการใช้พจนานุกรม โปรแกรม
แปลภาษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างมี
วิจารณญาณ และจรรยาบรรณ การจัดเรียงล าดับ ค า วลี 
และประโยคตามหลักไวยากรณ์ การแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ปัญหาในการแปลการเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม
ส าหรับการแปลภาษาท่ีมีเนื้อหาจ าเพาะเจาะจง 
Principles of translation, usage of dictionary, 
authentic materials and realizable technology as 
tools for translation with sensible ethical judge, 
analyzing the meaning, comparing and checking 
word order, phrases and sentences with grammar 
rules. Translation from English to Thai and Thai 
to English and analyzing problems in translation, 
the selection of applications for specific purpose 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชาภาษาจีน 
  1571101 

2(1-2-3) 
สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน 
(Phonetics for Chinese Communication) 
ระบบในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานด้วยตัวอักษร
โรมัน สัทอักษรพินอิน การออกเสียงการพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ในภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีนทั้งใน
ระดับหน่วยเสียง ค า วลี และประโยค วิเคราะห์
เปรียบเทียบการออกเสียงระหว่างสัทอักษรจีนและไทย 
The system of producing sound in Chinese with 
Roman characters, Pinyin for auditory phonetics 
on consonants, vowels and tone marks. Training 
on phonemes, words, phrases and sentence 
speaking, analyzing and comparing Chinese 
phonetic and Thai phonetics 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1571128 

2(1-2-3) 

การฟัง-พูดภาษาจีน 1  
(Chinese Listening and Speaking 1) 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และภาษากาย สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรมในการสื่อสารเพ่ือเสริม
ทักษะการฟังและพูด 
Chinese for communication, dialogues or daily 
life conversation and body language, developing 
interpersonal relationship through innovative 
media to increase the ability of listening and 
speaking 

รายวิชาใหม่ 

  1571129 
2(1-2-3) 

การฟัง-พูดภาษาจีน 2  
(Chinese Listening and Speaking 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1571128 การฟัง-พูดภาษาจีน1  
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารโดยบทสนทนาจากสถานการณ์
ต่างๆ ที่เป็นทางการ และการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือเสริม
ทักษะการฟังแบบคิดวิเคราะห์และสรุปใจความเพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวน าเสนอเนื้อหาอย่างสั้นๆ  
Chinese for formal communication, dialogues, 
conversation in different situations. Using 
innovative medias and various applications to 
increase listening and speaking skill. Ability to 
analyze and summarize the story as well as the 
story presentation 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1572131 

2(1-2-3) 
ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
(Chinese Grammar for Communication 1) 
หลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นประเภทและหน้าที่ของค า 
โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยค เพ่ือการสื่อสาร  
Chinese grammar basis, type and using of words, 
structures of phrases and sentences for 
communication 

รายวิชาใหม่ 

  1572132 
2(1-2-3) 

ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
(Chinese Grammar for Communication 2) 
วิชาบังคับก่อน: 1572131ไวยากรณ์ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 1 
หลักไวยากรณ์ภาษาจีนในการสร้างประโยคใจความซ้อน 
ความเรียง การสื่อสารเหตุการณ์โดยการพูด และเขียนได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 
Chinese grammar for complex sentence 
composition. Improvising short passage and 
essays. Describing event both speaking or writing 
with correct Chinese grammar 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
การอ่านภาษาจีน 
(Chinese Reading)  
ทฤษฎี ทักษะ และกลวิธีการอ่าน การจับใจความส าคัญ
หลักและรอง การค้นหาข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และการ
แสดงความคิดเห็นในงานเขียนประเภทต่างๆ 
Reading theory, skill and strategies, skimming and 
scanning skill to comprehend the main idea and 
supporting idea, searching information from 
context, concluding, analyzing and expressing 
idea in different text  

รายวิชาใหม่ 

  1573132 
2(1-2-3) 

การเขียนภาษาจีน 
(Chinese Writing) 
หลักการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การจัดหน้ากระดาษแบบฟอร์มการเขียนเอกสาร 
จดหมาย บันทึกสั้น บันทึกประจ าวัน ประกาศ โฆษณา 
ข่าวสั้น เรียงความ รายงาน  
Principle of Chinese writing basic, using 
punctuation, paragraphing, formulaic writing for 
various kinds of letter, memos, ads, short story 
and report 
  

รายวิชาใหม่ 
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  1573221 

2(2-0-4) 
หลักการแปลและเทคโนโลยีการแปลภาษาจีน  
(Principles and Technology for Chinese 
Translation) 
หลักการแปลภาษาจีน ทักษะในการใช้พจนานุกรม 
โปรแกรมแปลภาษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้
เพ่ือการแปลการวิเคราะห์ความหมายและปัญหาในการ
แปลการตรวจหลักไวยากรณ์ การจัดเรียงล าดับค า วลี และ
ประโยค การใช้ เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและ
จรรยาบรรณ การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน การเลือกใช้แอปพลิ เคชันที่
เหมาะสมส าหรับการแปลภาษาท่ีมีเนื้อหาจ าเพาะเจาะจง 
Principles of Chinese translation, using dictionary, 
authentic materials and realizable technology as 
tools for translation, analyze the meaning and 
problems in translation, checking words order, 
phrases and sentences with grammar rules with 
sensible and ethical judge, translation from English 
to Thai and Thai to English, the selection of 
suitable applications for specific purpose 
translation 
 

รายวิชาใหม่ 
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2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
กลุ่มวิชาเลือกภาษาอังกฤษ 
  1553222 

3(3-0-6) 
การแปลอังกฤษ-ไทย   
(English – Thai Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและ
ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน
ในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี ประโยค เอกสาร
ประเภทต่างๆ และการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
Principle, techniques, ethics, manners and 
common problems in English –  Thai translation. 
Using dictionary, software or application to 
support translation.  Practice translating words, 
phrases, sentences, different types of texts and 
oral translation in various situations 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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3(3-0-6) 
การแปลไทย-อังกฤษ  
(Thai-English Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและ
ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรม  โปรแกรม หรือ            
แอปพลิเคชันในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี 
ประโยค เอกสารประเภทต่างๆและการแปลปากเปล่าใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
Principle, techniques, ethics, manners and 
common problems in Thai –  English translation. 
Using dictionary, software or application to 
support translation.  Practice translating words, 
phrases, sentences, different types of texts and 
oral translation in various situations 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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  1553133 

3(3-0-6) 
เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
(Technology for English Presentation) 
ทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน การสร้างรูปแบบ
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ 
การตัดต่อและเผยแพร่วิดิโอ การประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้น 
การพูดน าเสนอข้อมูลควบคู่กับการใชเทคโนโลยีในทุกมิติ  
ทั้งเชิงพาณิชย์และการศึกษา 
Software and applications usage skill to create 
useful English communication through social 
media, blog and webpage or website, searching 
data in English, video production and 
broadcasting, public relations, documentary 
production, making presentation with technology 
in all dimensions both commercial and academic 
aspects 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 
(English for Hotel Operation) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการส าหรับ
แผนกต่างๆ ในโรงแรม แผนกต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์ 
แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  
English communicative skills for servicing in 
different sections in hotel business, reception, 
public relations, marketing, housekeeping, and 
food and beverage 

รายวิชาใหม่ 

  1551629 
3(2-2-5) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
(English for Tourism Operation) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวางแผน ติดต่อ
ประสานงาน เสนอขายแผนน าเที่ยว การบริการในธุรกิจ
ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่  และการศึกษา
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยว 
English communicative skills for tourism planning, 
cooperating, selling, tourism services, field trip 
practicing and study of history, culture and 
traditions related to the tourist attractions 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553646 

3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและระบบโลจิสติกส์  
(English for Trade and Logistics) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการค้าและ
การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์  การศึกษาค าศัพท์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าทั้งใน
และระหว่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ การติดตามสถานะ
สินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า 
English communicative skills for trading and 
logistics task, study of logistics documents and 
vocabulary in economic agreements both 
domestic and international, tracking and tracing 
data or cargoes, warehousing and distribution 

รายวิชาใหม่ 

  1552636 
3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(English for Business Communication) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจประเภท
ต่างๆ งานส านักงาน งานเลขานุการ งานขาย งานต้อนรับ 
งานแสดงสินค้า งานประชุม ร้านค้าออนไลน์ งานบริการ
ร้านค้าและร้านอาหาร การศึกษาค าศัพท์และส านวนทาง
ธุรกิจเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
English communicative skills for various type of 
business tasks, office job, secretary, reception, 
trade and exhibitions, conference, online store, 
service in the shop or restaurant.  Study of 
vocabulary and dialogues in difference situation 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553647 

2(1-2-3) 
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความงาม   
(English for Health and Beauty) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานพยาบาล หน่วยงาน
สาธารณสุข สถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม 
สปาและนวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความงาม 
English communicative skills in hospital, public 
health sectors, health and beauty business, spa 
and Thai massage, health and beauty products 

รายวิชาใหม่ 

  1553648 
2(1-2-3) 

ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
(English for Laws in Daily Life) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเรื่องกฎหมาย การ
อ่านกรณีศึกษากฎหมายครอบครัวกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายแรงงานหรือแรงงานต่าง
ด้าวการท าสัญญาประเภทต่างๆโทษจากการท าผิด
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
English vocabulary necessary for legal matters, 
reading case studies, family law, civil and 
commercial law, criminal law and labor or migrant 
labor law, making of contracts, punishments for 
the violations of law 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553649 

3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม    
(English for Industrial Work) 
ค าศัพท์  ตัวย่อ และการสนทนาภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม งานวิศวกรรม การผลิต การก่อสร้าง การ
ประกอบยานยนต์ การกสิกรรม และเหมืองแร ่
English vocabulary and abbreviations in industrial 
work, engineering, production, construction, 
automobile industry, agricultural industry and 
mining 

รายวิชาใหม่ 

  1553645 
3(2-2-5) 

สุนทรียภาพทางภาษาอังกฤษ    
(Aesthetics in English) 
ศิลปะการออกเสียง ส าเนียง และโทนเสียง การแสดงออก
ทางอวัจนภาษาร่วมกับวัจนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การกล่าว
สุนทรพจน์ บทกลอน บทกวี การกล่าวรายงาน การด าเนิน
ราย การแสดงละคร การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแสดง
ร่วมสมัย การประยุกต์ศิลปะหรือการแสดงไปใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ 
Arts on speaking, pitch of tone and accent both 
verbal and nonverbal languages for 
communication, making speech and reading 
poems, conveying report, acting as master of 
ceremony.  Arts of presentation, plays and songs, 
contemporary plays and adapting arts or plays for 
various events 
 

รายวิชาใหม ่
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553631 

2(1-2-3) 

การใช้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
(Digital Literacy in English)  
ค าศัพท์และค าสั่งภาษาอังกฤษในระบบคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมและแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและอาชีพ การ
ประยุกต์ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การ
สร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติด้านภาษา 
การจัดการเอกสารส านักงาน การจัดเก็บ วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล  
English vocabulary and commands in computer 
system software and application for education 
and career.  Applying English and technology for 
searching information, contribution of language 
innovative media, language practicing, document 
management, information storage, analyzation 
and presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 



133 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553650 

2(1-2-3) 
การสอนภาษาอังกฤษ  
(English Teaching)  
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การจัดท าสื่อ 
แผนการสอนและนวัตกรรมภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน 
Pedagogy, theory, techniques and skills for English 
teaching as a second language, production of 
teaching materials and contribution of teaching 
innovative tools, English curriculums writing with 
specific objectives, teaching practice in the 
classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1553444 

2(1-2-3) 
ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น 
(English Culture with Local Community 
Development) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส ารวจความต้องการของท้องถิ่น 
บูรณาการกับศาสตร์ อ่ืนๆ  การสร้างนวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีทางภาษาเพ่ือบริการวิชาการ ด้านธุรกิจการค้า 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร 
ด้านการศึกษา การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือและท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตาม
นโยบายการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของท้องถิ่น 
Application of English to survey local community 
requirement, integrate English with innovative 
language technology and other fields for servicing 
community in business, art and culture, tourism, 
agriculture, education. Service in villages, schools, 
government and individual organizations, 
according to local standard living development 
policy 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1554641 

3(2-2-5) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ  
(English for International Standard Proficiency 
Test) 
เทคนิคและความรู้ ในการท าแบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานสากล TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELT, CEFR, 
Cambridge หรือ Oxford Proficiency Testการจ าลอง
ท าข้อสอบผ่านสื่อออนไลน์  แบบทดสอบจ าลองจาก
ตัวอย่างแบบทดสอบจริง การฟัง การอ่านเรื่องสั้น และ
ไวยากรณ์ การประเมินและวัดผลอันเป็นแนวทางในการ
ทดสอบ เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
Techniques and knowledge for English standard 
proficiency tests TOEIC, CU- TEP, TOEFL, IELTS , 
CEFR, Cambridge or Oxford proficiency test 
simulation test practices with actual test items or 
online system in all aspects : listening, short story 
reading, and grammar, assessment and evaluation 
of students’  performances as guidance, preparing 
oneself for further education or occupations 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเลือกภาษาจีน 
  1554642 

2(1-2-3) 
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน     
(English for Aviation Business) 
ค าศัพท์ ส านวน และการสนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจการ
บิน รูปแบบการให้บริการของสายการบิน อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก การจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ การ
อ่านตารางการบินระหว่างประเทศ รหัสสายการบิน เมือง 
ประเทศ และค าย่อเพ่ือการสื่อสารในระบบการบิน 
English vocabulary and expression in aviation 
business, airlines various services, equipment, 
facilities and service items.  Online booking and 
reading international flight schedule, airline code, 
city code, country code and other abbreviations 
for communication in the aviation 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 



137 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1573222 

3(3-0-6) 
การแปลจีน-ไทย    
(Chinese -Thai Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและ
ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันในการแปล 
การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี ประโยค เอกสารประเภท
ต่างๆและการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
Principle, techniques, ethics, manners and 
common problems in Chinese –  Thai translation. 
Using dictionary, software or application to 
support translation.  Practice translating words, 
phrases, sentences, different types of texts and 
oral translation in various situations 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1574223 

3(3-0-6) 
การแปลไทย-จีน    
(Thai - Chinese Translation) 
หลักการแปล เทคนิคการแปล จรรยาบรรณ มารยาทและ
ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
การใช้พจนานุกรม โปรแกรม หรือแอปเคพลิชันในการแปล 
การฝึกปฏิบัติการแปลค า วลี ประโยค เอกสารประเภท
ต่างๆ และการแปลปากเปล่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
Principle, techniques, ethics, manners and 
common problems in Thai –  Chinese translation. 
Using dictionary, software or application to 
support translation.  Practice translating words, 
phrases, sentences, different types of texts and 
oral translation in various situations 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1572636 

3(3-0-6) 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
(Chinese for Business Communication) 
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเกี่ยวกับงานธุรกิจประเภทต่างๆ 
งานส านักงาน งานเลขานุการ งานขาย งานต้อนรับ งาน
แสดงสินค้า งานประชุม ร้านค้าออนไลน์ งานบริการร้านค้า
และร้านอาหาร การศึกษาค าศัพท์และส านวนทางธุรกิจ
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
Chinese communicative skills for various type of 
business tasks, office job, secretary, reception, 
trade and exhibitions, conference, online store, 
service in the shop or restaurant.  Study of 
vocabulary and dialogues in difference situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1573127 

3(3-0-6) 
เทคโนโลยีการน าเสนอภาษาจีน   
(Technology of Chinese Presentation) 
ทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน การสร้างรูปแบบ
การสื่อสารภาษาจีนที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลภาษาจีน การตัด
ต่อและเผยแพร่วิดิโอ การประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้น การ
พูดน าเสนอข้อมูลควบคู่กับการใชเทคโนโลยีในทุกมิติ  ทั้ง
เชิงพาณิชย์และการศึกษา 
Software and applications usage skill to create 
useful Chinese communication through social 
media, blog and webpage or website, searching 
data in Chinese, video production and 
broadcasting, public relations, documentary 
production, making presentation with technology 
in all dimensions both commercial and academic 
aspects 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1573444 

2(1-2-3) 
วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาท้องถิ่น   
(Chinese Culture with Local Community 
Development) 
การใช้วัฒนธรรมจีนบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ การสร้าง
นวัตกรรมจากเทคโนโลยีทางภาษา เพ่ือบริการวิชาการ 
ด้านธุรกิจการค้า ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของท้องถิ่น 
Application of Chinese culture to fulfil local 
community requirement, integrate Chinese with 
innovative language technology and other fields 
for servicing community in business, art and 
culture, tourism, agriculture, health, education. 
Service in villages, schools, government and 
individual organizations, according to local 
standard living development policy 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
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3(3-0-6) 
ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม   
(Chinese for Hotel Operation) 
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ืองานบริการส าหรับแผนก
ต่างๆ ในโรงแรม แผนกต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์  
แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  
Chinese communicative skills for servicing in 
different sections in hotel business, reception, 
public relations, marketing, housekeeping, and 
food and beverage 
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ืองานบริการส าหรับแผนก
ต่างๆ ในโรงแรม แผนกต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์  
แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องด่ืม  
Chinese communicative skills for servicing in 
different sections in hotel business, reception, 
public relations, marketing, housekeeping, and 
food and beverage 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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3(3-0-6) 
ภาษาจีนเพื่อการค้าและระบบโลจิสติกส์   
(Chinese for Trade and Logistics) 
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการ
ขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ การศึกษาค าศัพท์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ การติดตามสถานะสินค้า 
การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า 
Chinese communicative skills for trading and 
logistics task, study of logistics documents and 
vocabulary in economic agreements both 
domestic and international, tracking and tracing 
data or cargoes, warehousing and distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
การสอนภาษาจีน  
(Chinese Teaching) 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และทักษะการสอนภาษาจีนแก่
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง การจัดท าสื่อ แผนการ
สอนและนวัตกรรมภาษาจีนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน 
Pedagogy, theory, techniques and skills for 
Chinese teaching as a second language, 
production of teaching materials and contribution 
of teaching innovative tools media, Chinese 
curriculums writing with specific objectives, 
teaching practice in the classroom 

รายวิชาใหม่ 

  1573639 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
(Chinese for Laws in Daily Life) 
ค าศัพท์ภาษาจีนที่จ าเป็นส าหรับเรื่องกฎหมาย การอ่าน
กรณีศึกษากฎหมายครอบครัวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญากฎหมายแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวการ
ท าสัญญาประเภทต่างๆโทษจากการท าผิดกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
Chinese vocabulary necessary for legal matters, 
reading case studies, family law, civil and 
commercial law, criminal law and labor or migrant 
labor law, making of contracts, punishments for 
the violations of law 
 

รายวิชาใหม่ 
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3(3-0-6) 
ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม     
(Chinese for Industrial Work) 
ค าศั พท์  ตั ว ย่ อ  และการสนทนาภาษาจี น ใน ง าน
อุตสาหกรรม งานวิศวกรรม การผลิต การก่อสร้าง        
การประกอบยานยนต์ การกสิกรรม และเหมืองแร ่
Chinese vocabulary and abbreviations in industrial 
work, engineering, production, construction, 
automobile industry, agricultural industry and 
mining 

รายวิชาใหม่ 

  1573645 
3(2-2-5) 

สุนทรียภาพทางภาษาจีน  
(Aesthetics in Chinese) 
การศึกษา วิ เคราะห์และวิจารณ์  ปรัชญา ความเชื่อ       
เทพนิยาย วรรณกรรม ดนตรี อุปรากรจีนและศิลปะจีน 
การถ่ายทอด ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ  
Studying, considering, criticizing, of philosophy and 
belief, fairy tale, literature, music, Chinese opera 
and Chinese arts. Showing, practicing and applying 
in various events 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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3(2-2-5) 
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  
(Chinese for Tourism Operation) 
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาจีนเพ่ือการ
วางแผน ติดต่อประสานงาน เสนอขายแผนน าเที่ยว การ
บริการในธุรกิจท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ และ
การศึกษาประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และประเพณีที่
เกีย่วข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 
Chinese communicative skills for tourism planning, 
cooperating, selling, tourism services, field trip 
practicing and study of history, culture and 
traditions related to the tourist attractions 

รายวิชาใหม่ 

  1574631 
2(1-2-3) 

การใช้ภาษาจีนในยุคดิจิทัล    
(Digital Literacy in Chinese) 
ค าศัพท์และค าสั่งภาษาจีนในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
และแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและอาชีพ การประยุกต์ใช้
ภาษาและเทคโนโลยี เ พ่ือการสืบค้นข้อมูล  การสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาจีน การฝึกปฏิบัติด้านภาษา การ
จัดการเอกสารส านักงาน การจัดเก็บ วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล 
Chinese vocabulary and commands in computer 
system software and application for education 
and career.  Applying English and technology for 
searching information , contribution of language 
innovative media, language practicing, document 
management, information storage, analyzation 
and presentation 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
ภาษาจีนเพื่อสุขภาพและความงาม   
(Chinese for Health and Beauty) 
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานพยาบาล หน่วยงาน
สาธารณสุข สถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม 
สปาและนวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความงาม 
Chinese communicative skills in hospital, public 
health sectors, ,health and beauty business, spa 
and Thai massage, health and beauty products 

รายวิชาใหม่ 

  1574645 
3(2-2-5) 

ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ    
(Chinese for International Standard Proficiency 
Test) 
เทคนิคและความรู้ในการท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีนที่ เป็นสากล  เทียบเท่า  HSK (Chinese 
Proficiency Test) ระดับ 1-5 การท าแบบทดสอบจ าลอง
จากตัวอย่างแบบทดสอบจริง การฟัง การอ่านย่อหน้า เรื่อง
สั้น และไวยากรณ์ ประเมินและวัดผลเพ่ือเป็นแนวทางใน
การทดสอบเพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
Techniques and knowledge for Chinese standard 
proficiency tests HSK ( Chinese Proficiency Test)     
1-5 level, simulation test practice with actual test 
items or online system in all aspects, listening, 
short story reading, and grammar, assessment and 
evaluation of students’ performances as guidance, 
preparing oneself for further education or 
occupations 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน    
(Chinese for Aviation Business) 
ค าศัพท์ ส านวน และการสนทนาภาษาจีนในธุรกิจการบิน 
รูปแบบการให้บริการของสายการบิน อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก การจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ การ
อ่านตารางการบินระหว่างประเทศ รหัสสายการบิน เมือง 
ประเทศ และค าย่อเพ่ือการสื่อสารในระบบการบิน 
Chinese vocabulary and expression in aviation 
business, airlines various services, equipment, 
facilities and service items. Online booking and 
reading international flight schedule, airline code, 
city code, country code and other abbreviations 
for communication in the aviation 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
สนทนาภาษาญี่ปุ่น    
(Japanese Conversation) 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานข้อความ
สั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน การเขียนอักษร
ภาษาญี่ปุ่น การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับและการ
บอกเวลา การทักทายและแนะน าตน ตารางและกิจวัตร 
การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing skill of 
basic Japanese. Short message, idiom used in daily 
life.  Writing Japanese letters, conclusion and 
answering questions.  Numeric and time telling, 
greeting and introducing oneself, schedule and 
habits, selling and buying, correspondence in 
different situations 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 



150 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
  1610401 

2(1-2-3) 
สนทนาภาษาเยอรมัน    
(German Conversation) 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันพื้นฐานข้อความ
สั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน การเขียนอักษร
ภาษาเยอรมัน การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การ
ทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา ตารางและกิจวัตร 
การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing skill of 
basic German. Short message, idiom used in daily 
life.  Writing German letters, conclusion and 
answering questions.  Numeric and time telling, 
greeting and introducing oneself, schedule and 
habits, selling and buying, correspondence in 
different situations 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
สนทนาภาษารัสเซีย 
(Russian Conversation) 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันพื้นฐานข้อความ
สั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน การเขียนอักษร
ภาษาเยอรมัน การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การ
ทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา ตารางและกิจวัตร 
การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing skill of 
basic German. Short message, idiom used in daily 
life.  Writing German letters, conclusion and 
answering questions.  Numeric and time telling, 
greeting and introducing oneself, schedule and 
habits, selling and buying, correspondence in 
different situations 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
สนทนาภาษาเกาหลี    
(Korean Conversation)  
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีพ้ืนฐานข้อความ
สั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวัน การเขียนอักษร
เกาหลี การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การทักทาย
และแนะน าตน การบอกเวลา ตารางและกิจวัตร การซื้อ
ขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing skill of 
basic Korean.  Short message, idiom used in daily 
life.  Writing Korean letters, conclusion and 
answering questions.  Numeric and time telling, 
greeting and introducing oneself, schedule and 
habits, selling and buying, correspondence in 
different situations 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 
สนทนาภาษาสเปน    
(Spanish Conversation) 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาสเปนพื้นฐานข้อความ
สั้น ประโยคและส านวนที่ในชีวิตประจ าวันการเขียนอักษร
ภาษาสเปน การสรุปและตอบค าถาม จ านวนนับ การ
ทักทายและแนะน าตน การบอกเวลา ตารางและกิจวัตร 
การซื้อขายสินค้า และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing skill of 
basic Spanish. Short message, idiom used in daily 
life. Writing Spanish letters, conclusion and 
answering questions. Numeric and time telling, 
greeting and introducing oneself, schedule and 
habits, selling and buying, correspondence in 
different situations 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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1(90) 

เตรียมสหกิจศึกษา    
(Pre-Cooperative Education ) 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษากระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษาความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานการ
เลือกสถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการ
น าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ
การพัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก่อนนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
Principle, concept, process and steps of 
cooperative education; relevant rules and 
regulation of cooperative education; basic 
knowledge and techniques in job application, 
workplace selection; method of writing 
application letter; job interview; basic knowledge 
and skills needed for working in workplace; 
quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; 
personality development; ethic and code of 
conduct in profession before practicing in 
workplace 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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2(1-2-3) 

สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(Phonetics for English Communication) 
ลักษณะของเสียงในภาษาพูด มีแขนงย่อยอีก 3 สาขาคือ 
สรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) สวนสัทศาสตร์ 
(Acoustics phonetics) และโสตสัทศาสตร์ (auditory 
phonetics) การฝึก    ออกเสียงพยัญชนะ ระดับเสียง 
การเน้นพยางค์ ท านองเสียง กลไกการเปล่งเสียง รวมไปถึง
การจ าแนก      หน่วยเสียง (phonemes) ในภาษาอังกฤษ
และการน าเสียงในภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์อย่างมี
หลักเกณฑ์  
Description of sound in spoken language, there 
are three sub-areas of branches (articulatory 
phonetics) (Acoustics phonetics) and (auditory 
phonetics). Training of intonation stressed 
syllable, tone, consonants, sound, and accent 
mechanism. The classification of phonemes 
(phonemes) in English and the voice navigation in 
English analyzed scientifically. 
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การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 
(Translation English – Thai) 
อภิปรายความเหมือนและต่างระหว่างวัฒนธรรมของ
อังกฤษและไทย ใช้ภาษาอังกฤษ ในการแปลความหมายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวบรวม บันทึก แสดงความคิดเห็น 
สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ทักษะทาง
ภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย 
แลกเปลี่ยนความรู้ แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีตอ่การเรียนรู้ 
Discuss the similarities and differences between 
the cultures of British and Thai.  English 
interpretation in different situations, compiling a 
summary data from various learning resources. 
Using language skills analysis, interpretation 
Narrative Description knowledgeable.  Join the 
language and cultural event that is accurate and 
appropriate 
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การแปลภาษาไทย–อังกฤษ 
(Translation Thai – English) 
อภิปรายความเหมือนและต่างระหว่างวัฒนธรรมของ
อังกฤษและไทย ใช้ภาษาไทย ในการสืบค้น รวบรวม 
บันทึก แสดงความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ โดยใช้ทักษะทางภาษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ ตีความ 
อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะน า และ
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ ถูกต้องและ
เหมาะสม เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา 
Discuss the similarities and differences between 
the cultures of British and Thai. Thai interpretation 
in different situations, compiling a summary data 
from various learning resources.  Using language 
skills analysis, interpretation Narrative Description 
knowledgeable.  Join the language and cultural 
event that is accurate and appropriate 
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การฟัง-พูดภาษาจีน1 
(Chinese Listening and Speaking) 
ค าศัพท์ วลี  รูปแบบประโยคที่ ใช้บ่อยในการสื่ อสาร
ภาษาจีนในสังคมประจ าวัน ด้วยทักษะ   การฟังและพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
Vocabulary phase sentence which normally apply 
in daily life communication with speaking and 
listening skills in various situations 

  ยกเลิกรายวิชา 

1571124 
2(1-2-3) 

การฟัง-พูดภาษาจีน2 
(Chinese Listening and Speaking) 
ชนิดค า หน้าที่ของค าและการใช้ โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์ภาษาจีน ประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน 
และการวิเคราะห์ 
Word classes and using; the grammatical structure 
of modern Chinese; analysis of the parts of speech 
and sentence patterns. 
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159 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1572125 
3(3-0-6) 

การอ่านภาษาจีน 
(Chinese Reading) 
ทักษะและกลวิธีการอ่านย่อหน้า บทความ ข่าว เรื่องสั้น 
โดยใช้ทฤษฎีหรือเทคนิคการอ่านแบบเร็ว เพื่อจับใจความ
ส าคัญ หรือหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านจากบริบทต่างๆ เพ่ือ
วิเคราะห์รูปแบบ ของการสื่อสาร วิเคราะห์ค าศัพท์ที่ใน
รูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกัน 
Development of intermediate reading skill in 
paragraph, articles, news, or short stories, based 
on skimming and scanning skill to comprehend 
the main idea and specific required information, 
reading skill from context, analyze various forms 
of communication and vocabulary usage in 
different text 
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การเขียนภาษาจีน 
(Chinese Writing) 
หลักการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การจัดหน้ากระดาษ          การจัดเรียงย่อหน้า และ
แบบฟอร์มการเขียนเอกสาร อาทิ จดหมายประเภทต่างๆ 
ประกาศ โฆษณา ข่าวสั้น เรียงความ รายงาน เป็นต้น 
Basic Chinese writing; using punctuation; 
paragraphing, formulaic writing for various kinds 
of letter, ads, short story and report 

  ยกเลิกรายวิชา 

1573231 
3(3-0-6) 

การแปลภาษาจีน-ไทย 
(Translation Chinese – Thai) 
ทฤษฎีและเทคนิคการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย การฝึก
ปฏิบัติการแปลเอกสารและงานเขียนประเภทต่างๆ อย่างมี
จรรยาบรรณ 
The principles and techniques of translation from 
Chinese to Thai. Translation practice of various 
kind of documents and writings with ethic 
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การแปลภาษาไทย-จีน  
(Translation Thai – Chinese) 
ทฤษฎีและเทคนิคการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน การฝึก
ปฏิบัติการแปลเอกสาร  และงานเขียนประเภทต่างๆ อย่าง
มีจรรยาบรรณ 
The principles and techniques of translation from 
Chinese to Thai. Translation practice of various 
kind of documents and writings with ethic 

  ยกเลิกรายวิชา 

1552626 
2(2-0-4) 

การสื่อสารภาษาอังกฤษในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
มัลติมีเดีย 
(English Communication in Information 
Technology and Multimedia) 
ทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ สื่อมัลติมีเดีย 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ อ่านข้อความจากสื่อสาร
หลายรูปแบบ ซีดีรอม รายการโทรทัศน์ วิเคราะห์การใช้
ภาษาเพ่ือการโฆษณา ค าศัพท์จากการน าเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต สร้างรูปแบบการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ผ่าน
สื่อมัลติมีเดีย บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์   
Usage of computer, CD ROM, software and 
multimedia for searching information, practice 
communication skill through various kinds of 
media, television program, analyze the 
communication style and vocabulary from 
advertising in the internet, provide useful 
communication on blog, webpage or website 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 
(English for Mass Media) 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในหนังสือพิมพ์ 
หลักการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความข่าวหรือ
โฆษณาจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนท  
และสื่อโซเชียลมีเดีย  ฝึกทักษะการพูดเพ่ือน าเสนอข่าว 
และการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาอังกฤษในการท าสาร
คดีสั้น  
English newspaper reading and writing; English 
news writing principles; analysis of news passages 
and advertisements from various sorts of media 
e.g. radio, television, the Internet and social 
media; practice of speaking to report news and 
disseminate information; use of English in 
producing short documentaries 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในที่ชุมชน  
(English for Presentation) 
การพูดโดยในที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ กล่าวรายงาน 
การด าเนินรายการ การด าเนินการประชุม ใช้ทักษะการ
ออกเสียง ส าเนียง และโทนเสียง ใช้การแสดงออกทา
งอวัจนภาษาร่วมกับวัจนภาษาเพ่ือการสื่อสารต่อหน้า
ชุมชน การใช้เทคโนโลยีหรือข้อมูลเพื่อประกอบการ
น าเสนอ   
Making speech, conveying report, master of 
ceremony, conduct the meeting, clear 
pronunciation skill and tone for presentation, 
apply gesture or non-verbal language with verbal 
language for public communication, use 
information technology for presentation   
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ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(English for Hotel and Tourism) 
การฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับการสื่อสาร และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจการโรงแรมสากล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว การ
เดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน แสดงบทบาทสมมุติ 
ประยุกต์ใช้บทสนทนาและค าศัพท์ ส านวน เพ่ือการสื่อสาร
ในงานการโรงแรมและ       การท่องเที่ยว 
Listening, speaking, reading and writing skill for 
hotel business, giving information about the 
tourist attractions both inbound and outbound 
travelling, create interesting itinerary for tourist, 
booking air ticket, role play and practice 
communicative skill for hotel and tourism 
business 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 



165 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1553630 
2(2-0-4) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
(English for International Trade and 
Transportation) 
การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับการสื่อสาร และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและ     การขนส่งระหว่างประเทศ 
โลจิสติกส์ ศึกษาค าศัพท์ที่พบในข้อตกลงทางเขตเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ ค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามสถานะสินค้า การจัดเก็บสินค้า 
และการกระจายสินค้า  
Listening, speaking, reading and writing skill for 
international business and transportation, 
logistics, study vocabulary found in international 
economic agreements, apply communication skill 
to exchange information, track and trace data or 
cargoes, warehousing and distribution 
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สันทนาการและการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Recreation and Camp) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการวิชาการ ผสมผสาน
ความบันเทิง พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยสร้างสรรค์
รูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ระหว่างบุคคล กลุ่ม การจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน หรือองค์กร  
Recreation and entertainment for education, 
development of modern interpersonal and 
public communication skill, arrangement of 
English activity for community or organization 

  ยกเลิกรายวิชา 

1553635 
2(1-2-3) 

การแสดงละครภาษาอังกฤษ 
(English Play) 
ทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ชื่นชอบ ใช้ความคิดริเริ่มในการ
แสดงเป็นคู่และหมู่ สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบการน า
การแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ วิจารณ์และบรรยายการ
แสดงที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  
Skills in a variety show format. English create a 
short play on the theme of stories. Take the 
initiative to display in pairs and group. Analysis 
Compare the display used on various occasions 
criticized and described the display to be 
conveyed in the show 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
(Business Communication in English) 
การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในธุรกิจประเภทต่างๆ 
งานในส านักงาน งานเลขานุการ การขาย การต้อนรับ งาน
บริการร้านค้า ร้านอาหาร การแสดงบทบาทสมมุติ 
ประยุกต์ใช้บทสนทนาและค าศัพท์ ส านวนทางธุรกิจเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing business 
communicative skill for office, secretary task, 
reception, service in the shop or restaurant, role 
play, apply sample dialogues and choose proper 
business vocabulary to improvise own dialogue in 
difference situation 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล  
(English for Nursing) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและบทสนทนาที่ใช้ในทางปฏิบัติใน
สถานพยาบาล การสาธารณสุข  การสื่อสาร ฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ ระหว่างผู้ให้การพยาบาลและผู้ป่วย การ
สนทนาที่เก่ียวกับหน่วยตรวจระบบโรคต่างๆ เช่น ระบบ
ทางเดินหายใจ กระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร 
โรคติดต่อ สูตินรีเวช การซักประวัติ การเขียนอนุประโยค
บันทึกอาการป่วย บันทึกย่อทางการพยาบาล ค าย่อ
ทางการพยาบาล  
Practical English vocabulary and conversations 
used in hospitals and public health science; 
English listening and speaking for health service 
providers and patients; conversations used in the 
hospital about physical examinations for such 
systems in the body as the respiratory system, 
skeletal system, and gastrointestinal system as 
well as for communicable diseases, obstetrical 
and gynecological conditions and history taking; 
note-taking on illness conditions; short-note 
writing in nursing; abbreviations used in nursing. 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร  
(English for Banking) 
การติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับด้านการเงิน การ
ธนาคาร ค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสารทางการธนาคารทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับการฝาก ถอน และ
การออมเงินประเภทต่างๆ การขอสินเชื่อ การลงทุน การ
ประยุกต์ใช้บทสนทนาตามสถานการณ์จ าลองเก่ียวกับการ
ให้บริการในธนาคาร  
English communication in the areas of finance 
and banking; vocabulary used in local and 
international banking documents; vocabulary 
used in cash depositing and withdrawal, several 
types of bank saving accounts, application for 
loans, and investment; role - playing in bank 
services-related situations with the use of the 
vocabulary learned in the field 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(English for Law in Daily Life ) 
การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเรื่องกฎหมาย
จากการอ่านกรณีศึกษา และข้อกฎหมายภาษาอังกฤษที่
อาจพบในชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายครอบครัว กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน หรือ
แรงงานต่างด้าว การท าสัญญาประเภทต่างๆ โทษจากการ
ท าผิดกฎหมายในชีวิตประจ าวัน สรุปประเด็นหลักจาก
กรณีศึกษาตามข้อกฎหมาย  
Use of English vocabulary necessary for reading 
legal matters as case studies; laws in English likely 
to be used in daily life e. g.  family law, civil and 
commercial law, criminal law and labor or migrant 
labor law; making of English contracts, 
punishments usually seen in daily life for the 
violations of laws; summarizing the key points 
from the legal case studies 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม  
(English for Industrial Work) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิต
ทั่วไป ศัพท์พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม การก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์ รูปแบบการสนทนา
จากสถานการณ์สมมุติ ในโรงงาน หรืองานทางการก่อสร้าง 
การอ่านตัวย่อภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ และการเขียนอีเมล์หรือโน้ตสั้นภาษาอังกฤษ 
การสื่อสารเกี่ยวกับปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
English vocabulary used in industrial factories and 
general production activities; basic vocabularies 
for engineering, construction, and car-making 
industry; role-playing in simulated situations 
probably taking place in factories or in 
construction work; writing English abbreviations 
related to different sorts of industry; writing e-
mails or short notes in English; communication 
on the safety in industrial work 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต  
(English for Further Education and Future 
Careers) 
เทคนิคและความรู้ในการท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาอังกฤษ ฝึกการท าแบบทดสอบจ าลองจาก
ตัวอย่างแบบทดสอบจริง ทั้งฟัง อ่านย่อหน้า เรื่องสั้น และ
ไวยากรณ์ ประเมินและวัดผลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ทดสอบเพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพที่ต้องการ
ผลคะแนนจากการสอบวัดระดับที่เป็นสากล  
Techniques and knowledge for English proficiency 
tests; simulation test practices with actual test 
items for listening, paragraph and short story 
reading, and grammar; assessment and evaluation 
of students’ performances in the test practices to 
be used as guidance on how to prepare oneself 
for further education or occupations that require 
international English test results 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการขาย  
(English for Marketing and Sales) 
อ่านและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตลาด
และการขาย วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และกลยุทธ์ทาง
การตลาดจากกรณีศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกพูดโดย
อธิบายคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การเปิดตัวสินค้าสู่
ตลาด ใช้บทบาทสมมุติเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การ
ขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  โดยเน้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจต่อตัว
สินค้าหรือการบริการ  
Practice of English reading and communication 
skills used in the field of marketing and sales; 
analysis of the strengths and weaknesses as well 
as marketing strategies of English -  written case 
studies; practice of speaking to explain the 
qualities of goods and services; launches of new 
products into the market; role-playing in situations 
concerning marketing planning, sales, customer 
services with an emphasis on English 
communication to create understanding of and 
satisfaction towards goods and services 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนขั้นพื้นฐาน  
(Fundamental English Teaching) 
การฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง จัดท าสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยใน
การสอน  ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน อ่านและ
เขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
Practice of teaching English as a second language; 
production of teaching materials and media; 
teaching practice by serving as a teaching assistant 
in the classroom; reading and writing English 
teaching plans in accordance with the principles 
and criteria set by the Ministry of Education 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาจีนเพื่องานโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(Chinese  for Hotel and Tourism) 
การฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง จัดท าสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยใน
การสอน  ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน อ่านและ
เขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
Practice of teaching English as a second language; 
production of teaching materials and media; 
teaching practice by serving as a teaching assistant 
in the classroom; reading and writing English 
teaching plans in accordance with the principles 
and criteria set by the Ministry of Education 
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สันทนาการและการจัดค่ายภาษาจีน 
(Chinese Recreation and Camp) 
การใช้ภาษาจีนเพ่ือการบริการวิชาการ ผสมผสานความ
บันเทิง พัฒนาทักษะการสื่อสาร    โดยสร้างสรรค์รูปแบบ
การสื่อสารสมัยใหม่ระหว่างบุคคล กลุ่ม การจัดกิจกรรม
ภาษาจีนเพ่ือชุมชน หรือองค์กร  
Recreation and entertainment for education, 
development of modern interpersonal and 
public communication skill, arrangement of 
Chinese activity for community or organization 

  ยกเลิกรายวิชา 

1573634 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนเพื่อการสอนขั้นพื้นฐาน  
(Fundamental Chinese Teaching) 
การฝึกทักษะการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็น
ภาษาท่ีสอง จัดท าสื่อการสอนภาษาจีนที่ช่วยในการสอน 
ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน อ่านและเขียนแผนการ
สอนภาษาจีนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
Practice of teaching Chinese as a second 
language; production of teaching materials and 
media; teaching practice by serving as a teaching 
assistant in the classroom; reading and writing 
Chinese teaching plans in accordance with the 
principles and criteria set by the Ministry of 
Education 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ  
(Chinese for Presentation) 
เทคนิคต่างๆ ในการพูดและน าเสนอ โดยมีอุปกรณ์ สื่อ 
หรือเทคนิคอ่ืนๆ ประกอบ เพ่ือให้ การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
Many kinds of speaking and presentation 
technique by using equipment multimedia or 
another technique to more effective 
communication   

  ยกเลิกรายวิชา 

1574420 
2(1-2-3) 

การสื่อสารผ่านงานศิลปะจีน 
(Communication through Chinese Arts) 
การใช้ภาษาจีนในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ถ่ายทอด น าเสนอ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดและศิลปะจีน 
Using Chinese to learn create communicate 
present discuss exchange concept about Chinese 
Arts 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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การสื่อสารภาษาจีนในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
มัลติมีเดีย 
(Chinese Communication in Information 
Technology and Multimedia) 
ทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ สื่อมัลติมีเดีย 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลภาษาจีน        อ่านข้อความจากสื่อสาร
หลายรูปแบบ ซีดีรอม รายการโทรทัศน์ วิเคราะห์การใช้
ภาษาเพ่ือการโฆษณา ค าศัพท์จากการน าเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต สร้างรูปแบบการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ผ่าน
สื่อมัลติมีเดีย บล็อก เว็บเพจ เว็บไซต์   
Usage of computer, CD ROM, software and 
multimedia for searching information, practice 
communication skill through various kinds of 
media, television program, analyze the 
communication style and vocabulary from 
advertising in the internet, provide useful 
communication on blog, webpage or website 
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ภาษาจีนเพื่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
(Chinese for International Trade and 
Transportation) 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเกี่ยวกับการสื่อสาร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์ ศึกษาค าศัพท์ที่พบในข้อตกลงทางเขต
เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ค าศัพท์ที่ใช้ในการ
สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามสถานะสินค้า การ
จัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า  
Chinese Listening, speaking, reading and writing 
skill for international business and transportation, 
logistics, study vocabulary found in international 
economic agreements, apply communication skill 
to exchange information, track and trace data or 
cargoes, warehousing and distribution 
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การแสดงละครภาษาจีน 
(Chinese Play) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปรากรจีน การร่ายร า และ
การละเล่นของจีน การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้อง
กับภาษาและวัฒนธรรมจีน 
Basic knowledge about Chinese performances 
dance and the folk plays; activity based on 
Chinese language and culture 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
(Chinese for Business Communication) 
การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในธุรกิจประเภทต่างๆ 
งานในส านักงาน งานเลขานุการ การขาย การต้อนรับ งาน
บริการร้านค้า ร้านอาหาร การแสดงบทบาทสมมุติ 
ประยุกต์ใช้บทสนทนาและค าศัพท์ ส านวนทางธุรกิจเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
Listening, speaking, reading and writing business 
communicative skill for office, secretary task, 
reception, service in the shop or restaurant, role 
play, apply sample dialogues and choose proper 
business vocabulary to improvise own dialogue in 
difference situation 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาษาจีนเพื่อการพยาบาล  
(Chinese for Nursing) 
ค าศัพท์ภาษาจีน และบทสนทนาที่ใช้ในทางปฏิบัติใน
สถานพยาบาลและการสาธารณสุข    ทั้งการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน การสื่อสาร ฟัง พูด 
ภาษาจีน ระหว่างผู้ให้ การพยาบาลและผู้ป่วย การสนทนา
ที่เก่ียวกับหน่วยตรวจระบบโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดิน
หายใจ กระดูกและข้อระบบทางเดินอาหาร  โรคติดต่อ สูติ
นรีเวช การซักประวัติ อาการป่วย การจ่ายยา และวิธีการ
รักษา    เป็นต้น  
Practical Chinese vocabulary and conversations 
used in hospitals and public health science; 
Chinese listening and speaking for health service 
providers and patients; conversations used in the 
hospital about physical examinations for such 
systems in the body as the respiratory system, 
skeletal system, and gastrointestinal system as 
well as for communicable diseases, obstetrical 
and gynecological conditions and history taking; 
note-taking on illness conditions; short-note 
writing in nursing; abbreviations used in nursing 
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ภาษาจีนเพื่อการธนาคาร  
(Chinese for Banking) 
การติดต่อสื่อสารภาษาจีนที่เกี่ยวกับด้านการเงิน การ
ธนาคาร ค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร      ทางการธนาคารทั้งใน
และระหว่างประเทศ ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับการฝาก ถอน 
และการออมเงินประเภทต่าง ๆ     การขอสินเชื่อ การ
ลงทุน การประยุกต์ใช้บทสนทนาตามสถานการณ์จ าลอง
เกี่ยวกับการให้บริการในธนาคาร  
Chinese communication in the areas of finance 
and banking; vocabulary used in local and 
international banking documents; vocabulary 
used in cash depositing and withdrawal, several 
types of bank saving accounts, application for 
loans, and investment; role - playing in bank 
services-related situations with the use of the 
vocabulary learned in the field 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1574639 
2(2-0-4) 

ภาษาจีนเพื่อกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Chinese for Law in Daily Life) 
การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนที่จ าเป็น ส าหรับเรื่องกฎหมายจาก
การอ่านกรณีศึกษา และข้อกฎหมายภาษาจีนที่อาจพบใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายครอบครัว กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน หรือแรงงาน
ต่างด้าว การท าสัญญาประเภทต่างๆ โทษจากการท าผิด
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน สรุปประเด็นหลักจาก
กรณีศึกษาตามข้อกฎหมาย  
Use of Chinese vocabulary necessary for reading 
legal matters as case studies; laws in Chinese 
likely to be used in daily life e.g. family law, civil 
and commercial law, criminal law and labor or 
migrant labor law; making of Chinese contracts, 
punishments usually seen in daily life for the 
violations of laws; summarizing the key points 
from the legal case studies 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1574640 
2(2-0-4) 

ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม  
(Chinese for Industrial Work) 
ค าศัพท์ภาษาจีนที่ใช้โรงงานอุสาหกรรม การผลิตทั่วไป 
ศัพท์พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม         การก่อสร้าง 
อุสาหกรรมการประกอบยานยนต์ รูปแบบการสนทนาจาก
สถานการณ์สมมุติในโรงงาน เหมืองแร่ หรืองานทางการ
ก่อสร้าง การสื่อสารเกี่ยวกับปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
Chinese vocabulary used in industrial factories 
and general production activities; basic 
vocabularies for engineering, construction, and 
car-making industry; role-playing in simulated 
situations probably taking place in factories or in 
construction work; writing Chinese abbreviations 
related to different sorts of industry; writing e-
mails or short notes in Chinese; communication 
on the safety in industrial work 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1574641 
2(2-0-4) 

ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต  
(Chinese for Further Education and Future 
Careers) 
เทคนิคและความรู้ในการท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน ฝึกการท าแบบทดสอบจ าลองจากตัวอย่าง
แบบทดสอบจริง ทั้งฟัง อ่านย่อหน้า เรื่องสั้น และ
ไวยากรณ์ ประเมินและวัดผลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ทดสอบเพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพที่ต้องการ
ผลคะแนนจากการสอบวัดระดับที่เป็นสากล  
Techniques and knowledge for Chinese 
proficiency tests; simulation test practices with 
actual test items for listening, paragraph and 
short story reading, and grammar; assessment 
and evaluation of students’ performances in the 
test practices to be used as guidance on how to 
prepare oneself for further education or 
occupations that require international Chinese 
test results 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1574642 
2(1-2-3) 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน 
(Chinese for Mass Media) 
การอ่านและเขียนภาษาจีนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์  หลักการ
เขียนข่าวภาษาจีน วิเคราะห์ข้อความข่าวหรือโฆษณาจาก
สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนท และสื่อโซเชียล
มีเดีย  ฝึกทักษะการพูดเพ่ือน าเสนอข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาจีนในการท าสารคดีสั้น  
Chinese newspaper reading and writing; Chinese 
news writing principles; analysis of news passages 
and advertisements from various sorts of media 
e.g. radio, television, the Internet and social 
media; practice of speaking to report news and 
disseminate information; use of Chinese in 
producing short documentaries 
 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิกรายวิชา 



187 

 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
1574643 
2(2-0-4) 

ภาษาจีนเพื่อการตลาดและการขาย  
(Chinese for Marketing and Sales) 
อ่านและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ใช้ในการตลาดและ
การขาย วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และกลยุทธ์ทาง
การตลาดจากกรณีศึกษาที่เป็นภาษาจีน ฝึกพูดโดยอธิบาย
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การเปิดตัวสินค้าสู่ตลาด 
ใช้บทบาทสมมุติเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การขาย 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารภาษาจีนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความพึงพอใจต่อตัวสินค้าหรือการ
บริการ  
Practice of Chinese reading and communication 
skills used in the field of marketing and sales; 
analysis of the strengths and weaknesses as well 
as marketing strategies of Chinese - written case 
studies; practice of speaking to explain the 
qualities of goods and services; launches of new 
products into the market; role-playing in 
situations concerning marketing planning, sales, 
customer services with an emphasis on Chinese 
communication to create understanding of and 
satisfaction towards goods and services 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

พ.ศ. 2550 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอดุมศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ญ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

ปริญญาตรีพ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) 
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ภาคผนวก ฐ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ(์ภายนอก) 
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ภาคผนวก ฑ MOU บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ฒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืเรือ่งการส่งเสริมการจดัสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

และนวัตกรรมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ณ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:  นางศุภกานต์  บ ารุงราชหริัณย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์  
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท  

 

ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัย 

พงษ์เทพ บุญเรือง, ศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์, ธิราภรณ์ สุทธศรี และ สุรพิชญา ราชพรหมมา. (2563). ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 4, หน้า 2880-2899. 5 มิถุนายน 2563.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์. (2562). ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้

กาลกิริยาในการเขียนระดับประโยคภาษาอังกฤษ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1“ครบรอบ 55 ปี มรสน. กับการพัฒนาท้องถิ่น ครูแห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุค

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลก”, หน้า 78 – 86. 1 พฤศจิกายน 2562. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ศศ .ม.  ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 2545 

ศศ .บ.  ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ (ABAC) 2537 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางศรีจิตรา นวรัตนาภรณ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาเอก 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัย 

          ณศิริ   ศิริพริมา，ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และไทยโรจน์ พวงมณี. (2561).  การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ  
       สืบค้นเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่บ้านผาหวายอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ส าหรับการส่งเสริมการ     
       ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ (Community Participatory Process Used of Baan Pha Wai   
       Cultural Narratives to Promote Phu Pa Poh Tourism, Nong Hin District, Loei Province) .  
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภฏัเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 ( Wisdom   
       Integration for Innovation and Sustainable Development Conference). หน้า 73-91.          
       23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

            ณศิริ  ศิริพริมา，ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และไทยโรจน์ พวงมณี. (2561).  แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต  
       และวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (Management Guidelines for Ban Pong  
       Neep Community Based Lifestyle and Cultural Tourism, Phu Kradueng District, Loei Province).   
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี คร้ังท่ี 3 ถอดร้ือ 
       พรมแดนความรู้ “ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” เล่ม 3,                     
       หน้า 1259-1285. 25 ตุลาคม 2561. อุดรธาน ี: ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาการทั่วไป  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
 

         ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์. (ตุลาคม – ธันวาคม, 2560). การศึกษาความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและ   
          แบบอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษระดับช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  วารสารวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 12 (42) : 79-89. 

 
 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ศศ.ด  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  2553 
ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  2540 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครเูลย 2537 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวณัฐนันท์ สุม่มาตย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์  
วุฒิการศึกษา:   ปริญญาโท  

 

ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัย 
มัสยา ราชวงษ์, พนิดา ตาสี, ณัฐนันท์สุ่มมาตย์ และ อมรศรี ชัยอาคม. (2563). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการคร้ังที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง”, หน้า 992-998. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 

  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 2546 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวสุรพิชญา ราชพรหมมา 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

วุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท 

 
ผลงานทางวิชาการ 
พงษ์เทพ บุญเรือง, ศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์, ธิราภรณ์ สุทธศรี และ สุรพิชญา ราชพรหมมา. (2563). ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 4, หน้า 2880-2899. 5 มิถุนายน 2563.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

 

 
 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

MTCSOL Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages (Chinese 
International Education) 

Anhui Normal University, China 2559 

ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 2555 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:  นางสาวธิราภรณ์  สุทธศร ี
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท  

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัย 
พงษ์เทพ บุญเรือง, ศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์, ธิราภรณ์ สุทธศรี และ สุรพิชญา ราชพรหมมา. (2563). ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 4, หน้า 2880-2899. 5 มิถุนายน 2563.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ไพโรจน์ ชัชวาล และ ธิราภรณ์ สุทธศรี. (2562). การส ารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็งต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) วิทยาการ
จัดการสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 ปี 2562 “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตล 4.0”, หน้า 133-140. 27-28 มิถุนายน 
2562.  อุดรธาน ี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

 
 
  
 
 
 
 

  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  

MTCSOL Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 

South West University, China 2556 

ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:  ฐปนรักษ์  ศรีทารัง  
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์
วุฒิการศกึษา:  ปริญญาโท  

 

ผลงานทางวิชาการ 
-บทความวิชาการ 
ฐปนรักษ์ ศรีทารัง. (2562). ความช่ืนชอบ ความพึงพอใจ และมุมมองของนักศึกษาจีนที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย .   

ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) “การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังที่ 12”, หน้า 1554-1560. 28 มิถุนายน 2562. ชลบุรี : 
โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท.  

 
 
  
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

MTCSOL Teaching Chinese to Speaker of 
Other Languages 

Southwest University 2561 

BA Teaching Chinese as a Foreign 
Language 

Yulin Normal University,China 2559 


