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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาจีน 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

คณะ    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1.   ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
         ช่ือยอ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
 ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม :  Bachelor of Arts (Chinese)  

   ช่ือยอ :  B.A. (Chinese) 

3.  วิชาเอก (ถามี)   

     ไมมี   
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      134 หนวยกติ 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทยและภาษาจีน  
 5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย และนกัศกึษาตางชาติที่สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ 2556 

 6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที ่2556 เปนตนไป 

 6.3 คณะกรรมการพิจารณาประจําคณะ  พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9 (4) /2555  
เม่ือวันที ่26 ตุลาคม 2555 

 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ  พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  1 (9) / 2556  เมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ 2556 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 (10) /2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2556 

 6.6 องคกรวชิาชีพรับรองหลักสูตร (ไมมี)      
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพ   และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนใน ปการศึกษา 2558 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 ปฏิบัติงานในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการใชภาษาจีน 

 8.1 นักแปลหนังสือและลาม 

 8.2 ครู อาจารย ผูสอน* 

 8.3 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
 8.3 พนักงานบริษัทนําเขา สงออก 

 8.4 พนักงานธนาคารฝายบริการลูกคา 
 8.5 พนักงานบริษัทนําเที่ยว 

 8.6 พนักงานโรงแรมแผนกตอนรับ 

 8.7 พนักงานสายการบิน 

 

* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต เพิ่มอีก 1 ป ตามที่คุรุสภากําหนด  
                 และศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น 
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวระชาชน 
/ หนังสือเดินทาง 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1. นายฌานนท  
   สุทธวีรกุล 

 3-6398-00133-23-1 

Doctor of Chinese Literature  

Chinese Character Study  

Beijing Normal University, China 

Master of Chinese Language and Philology  

Beijing Language and Culture University, China 

ค.บ.(ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

ค.ศ.2009 

 

 

ค.ศ.2005 

 

พ.ศ.2541 

อาจารย 

2. นางสาวนพรัตน  
    ขนบธรรมกุล 

  3-2101-00849-31-1 

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other 

Languages  

Guangxi University, China 

Bachelor of Art   

Beijing Language and Culture University, China 

ค.ศ.2011 

 

 

ค.ศ.2001 

อาจารย 

3. นางสาววาทินี  
    ดลใจเจริญผล 
  3-1015-00195-58-1 

 

Master of Arts in Linguistics and  

Applied Linguistics  

Nanjing Normal University, China 

ศศ .บ  (เกี ยรตินิ ยม อันดับสอง ) อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

ค.ศ.2009 

 

 

พ.ศ.2546 

อาจารย 

4. Mrs. Lu  

   Hua 

  E 01149992 

 

Doctor of Arts in Chinese Philology  

Nanjing University, China 

Master of Arts in Chinese Philology  

Guangxi Normal University, China 

Bachelor of Arts in Chinese Language  

and Literature  

Guangxi Normal University, China 

ค.ศ.2005 

 

ค.ศ.2002 

 

ค.ศ.1999 

 

ศาสตราจารย 

5. Mrs. Zhang  

   Xiue 

 G 43829528 

Bachelor of History  

Guangxi Normal University, China 

  

ค.ศ.1978 

 

 

รอง
ศาสตราจารย 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันกําลังกาวเขาสู เวทีระดับนานาชาติตามกรอบ
แนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ที่ตองการใหประเทศไทยมีการเช่ือมโยง
เศรษฐกิจไทยกับโลกหลายข้ัวอํานาจ กลาวคอืสรางความเช่ือมโยงกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
โลก ปจจุบันแนวโนมเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของเอเชียเกิดการขยายตัวเปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่เงินทุนระยะสั้นไหลเขาสุภูมิภาคเอเชียเปนจํานวนมากเมื่อเปรยีบเทียบ
กับยุโรปและสหรัฐฯ กอปรกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปที่มี
ผลกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการลงทุนเขามาใหภูมิภาคเอเชีย  และการรวมกลุมในภูมิภาค
เอเชียภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนซ่ึงมี จีน ญ่ีปุน และอินเดีย เปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน อาทิ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งดานการศึกษา และโดยเฉพาะทักษะดานภาษา เพื่อใหแรงงานจากประเทศ
ไทยสามารถแขงขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได   

การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นในปจจุบันมีความ
เจริญกาวหนาอยู ในระดับแนวหนาของโลก   จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ผลักดันใหภาษาจีนไดทวี
ความสําคัญขึ้นเปนอยางมาก  ทั้งในแงของการติดตอสื่อสาร  และการประกอบธุรกิจ  นอกจากนี้
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีความรวมมือกันในหลาย ดานทั้งดานการเมือง
การปกครอง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การทองเที่ยว ฯลฯ จึงทําใหตลาดแรงงานมีความตองการผูที่มี
ความรูความสามารถในการใชภาษาจีนในการสื่อสารเพิ่มมากขึน้ 

  ดวยเหตุนีท้างคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
เศรษฐกิจโลก โดยเนนผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ ความรูความสามารถ ทั้งในดานภาษา สังคมวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการตลาดแรงงานและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก  
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ดวยประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไดมีการติดตอสัมพันธกันมาเปน
ระยะเวลายาวนาน  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทั้งในดานการเมืองการปกครอง  วิถีชีวิตความเปนอยู  
การศึกษา  การติดตอคาขาย  จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันในทางสังคม  วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน  
และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนจนเกิดเปนวัฒธรรมของแตละทองถิ่นอยางแยกไมออก 

  ดังนั้นการที่มีความรูทางภาษา  และวัฒนธรรมจีนที่สามารถสื่อสาร  ถายทอดไดเปนอยางดี
นั้น  จะทําใหเขาใจในวิถีชีวิตความเปนอยู  สังคม  วัฒนธรรม  ตลอดจนวิทยาการความรูตางๆ  ของ
กันและกันมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะเปนการสงเสริมความเข็มแข็ง  และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
ตอไปในอนาคต  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากขอ 11  การจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนขึ้น 

จําเปนตองสอดรับกับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เติบโตทางธุรกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเปนเปาหมายหนึ่งของขอตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยหลักสูตรนี้จะมุงเนน การใชภาษาจีนใน
การติดตอสื่อสารเพื่อใหพรอมรับกับแนวโนมของบริบทที่จะเปลี่ยนแปลง และสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และศักยภาพ ในดานภาษาจีนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของประเทศ ในตลาดแรงงานสากล  
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดกําหนดไวในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการมุงเนน  
การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อใหมีความรู  และสามารถแขงขันในระดับอาเซียนไดนั้น  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  จึงมุงเนนและสงเสริมบัณฑิตใหมีทักษะความรู และ
ความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
โครงการตาง ๆ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู นอกจากนี้ยังพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจใน
สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ และวิถีปฏิบัติของจีน  เพื่อใหบัณฑิตสามารถวิเคราะห  สังเคราะห
และนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน  ตลอดจนเปนผูที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรม
สวนดุสิต 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

       ไมมี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูประสานงานหลักสูตรกับผูประสานงานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเปนผูแทน

จากหนวยงานหรือคณะตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยใหเปนไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและ
สอดคลองกับนโยบาย และระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาและความสําคัญ  

1.1.1 ปรัชญา 
 สรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

และประกอบอาชีพไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

1.1.2 ความสําคัญ 

       ปจจุบันนี้ภาษาจีนไดทวีความสําคัญขึ้นเปนอยางมาก  ทั้งในแงของการติดตอสื่อสาร  
และการประกอบธุรกิจ  นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีความรวมมือ
กันในหลาย ๆ ดานทั้งดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การทองเที่ยว ฯลฯ จึงทําให
ตลาดแรงงานมีความตองการผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
เปนเทาทวี 

 

 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  เพื่อสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ 

1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมตอการประกอบอาชีพ  
1.2.2 มีความรู และทักษะในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  และ

สงเสริมการใชภาษาจีนเพื่อการพัฒนาตนเอง 
  1.2.3 มีความรู ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิต และการประกอบ
อาชีพ  

1.2.4 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.5 สามารถปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายไดอยางเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5 ป 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. ปรับปรุงหลักสตูรภาษาจีนให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ 
สกอ.กําหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรตามกําหนด 

เวลาและเปนไปตามเกณฑของ 
สกอ. 
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

 

1.3 เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1.1 มีผลการพัฒนาหลักสูตร
ตามกําหนดเวลาและเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ. 
1.2 รายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรทุกสิ้น
ปการศึกษา 
1.3 คําสั่งแตงตั้ง  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผู เ ช่ียวชาญ   ในก ารพัฒ นา
หลักสูตร 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร   ให
สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน  และสังคมภายใต
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 

2 .1  สํ า ร ว จ ติ ด ต าม ค ว าม
เปลี่ยนแปลง ความตองการของ
ผูประกอบการ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
องคการเอกชน 

2.2 สร างความร วม มือกั บ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในการแลกเปลี่ยนความรู 

2.1 รายงานผลการประเมิน
ความตองการ  ความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของ 
ผูประกอบการ หรือผูเกี่ยวของ 
 

2.2 รายงานโครงการความ
รวมมือ  หรือผลการดํ าเนิ น
โครงการอยางนอยปการศึกษา
อยางนอย 1 โครงการ 

3.พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและศักยภาพของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหมี
ตําแหนงทางวิชาการ 

3.1 จัดอบรม พัฒนาบุคลากร
ดานเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 

 

 

 

3.2 สิ่งเสริมใหอาจารยพัฒนา
ผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนง
ทางวชิาการ 

3.1 เอกสารรายงานโครงการ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดาน
การจัดการเรียนการสอน หรือ
รายงานการเขารับการพัฒนา
ความรูที่ คณ าจารยป ระจํ า
หลักสูตรเขารวม 

3.2 จํานวนผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  
 ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  วัน – เวลา ราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

    ภาคการศึกษาที่  1  วันที่ 10  มิถุนายน    –  วันที่ 16 ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่  2  วันที่ 1   พฤศจิกายน –  วันที่ 11 มีนาคม  
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 2.2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 2.2.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
(1) การคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง โดยพิจารณา  

จากการสอบสัมภาษณ และผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

(2) การคัดเลือกโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) สําหรับนักศึกษาตางชาติ ตองผานการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
          2.3.1 ขาดความพรอมในการปรับตัวและการใชชีวิตในสังคมเนื่องจากนักศึกษาที่เขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยสวนมากเปนนักศึกษาตางจังหวัด ทําใหนักศึกษาขาดความม้ันใจในการใชชีวิตในสังคม
ใหม 
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 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลและใหคําปรึกษากับนักศึกษาตั้งแตเขาศึกษา จน
สําเร็จการศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่กับรุนนอง
อยางตอเนื่อง 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนผูคาดวาจะสําเรจ็การศึกษา - - - 60 60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

คาบํารุงการศึกษา 1,935,000  3,870,000 5,805,000 7,740,000 7,740,000 

คาลงทะเบียน 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวมรายรับ 2,403,000 4,386,000 6,369,000 8,352,000 8,352,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก. งบดําเนินการ 
1.  คาใชจายบุคลากร 1,346,160 1,480,776 1,628,854 1,791,739 1,970,913 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000 

3.  ทุนการศึกษา 136,000 272,000 408,000 544,000 544,000 

4.  รายจายระดับมหาวิทยาลัย 193,500 387,000 580,500 774,000 774,000 

รวม (ก) 2,236,660 3,261,776 4,300,354 5,353,739 5,532,913 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 50,000 35,000 24,500 17,150 12,005 

รวม (ข) 50,000 35,000 24,500 17,150 12,005 

รวม (ก)+(ข) 2,286,660 3,296,776 4,324,854 5,370,889 5,544,918 

จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 38,111 27,473 24,027 22,379 23,104 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ก) 
 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวา
ดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   134   หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

          จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  134  หนวยกิต 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

      1.1 กลุมวชิาภาษา เรียนไมนอยกวา    9  หนวยกิต 
      1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

     1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
     1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
          เรียนไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา   98  หนวยกิต 

       2.1 วชิาบังคับ เรียนไมนอยกวา   60  หนวยกิต 

      2.2 วชิาเลือก เรียนไมนอยกวา    33  หนวยกติ 

      2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      5  หนวยกติ 

  3. วิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เรียนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา    9    หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 

1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         

English for Communication    

3(3-0-6) 

1500113  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน    

English for Study Skills 

3(3-0-6) 

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ  
English in Various Situations     

3(3-0-6) 

1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          

English for Academic Purposes     

3(3-0-6) 

                                  

 

 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

บังคบัเรียน 

1500116 จริยศาสตร  
Ethics 

3(3-0-6) 

เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
2000105 สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต      

Aesthetic for Quality of Life 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต 

The Art of Living       

3(3-0-6) 

2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  

Psychology for Self-development 

3(3-0-6) 

                      

 

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

Man and Environment  
3(3-0-6) 

2500114 สังคมไทยรวมสมัย 

Contemporary Thai Society        

3(3-0-6) 

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย 
Contemporary World Affairs  

3(3-0-6) 

 

 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   เรียนไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

เลอืกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
4000109 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Science for Daily Life 

3(3-0-6) 

4000110 การคดิและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making     

3(3-0-6) 

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
Information Technology 

3(2-2-5) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไมนอยกวา     98  หนวยกิต 

 2.1 วิชาบังคับ        60  หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1571125 
ตัวอักษรจีน 

Chinese Characters 
3(3-0-6) 

1571126 
ไวยากรณภาษาจนีเบื้องตน 
Basic Chinese Grammar 

3(3-0-6) 

1571127 
ไวยากรณภาษาจนีเชิงสื่อสาร 
Communicative Chinese Grammar 3(3-0-6) 

1571205 
การฟง-พูดภาษาจีนเบ้ืองตน 

Basic Chinese Listening-Speaking 
3(3-0-6) 

1571206 
การฟง-พูดภาษาจีนในสถานการณเฉพาะ 
Chinese Listening-Speaking in Specific Situations 3(3-0-6) 

1571301 
สัทศาสตรภาษาจีน 

Chinese Phonetics 3(3-0-6) 

1571302 
การอานภาษาจีนท่ัวไป 

Chinese Reading for General Purposes 3(3-0-6) 

1571401 
การเขียนภาษาจีนเบื้องตน 

Introduction to Chinese Writing 3(3-0-6) 

1572102 
ไวยากรณภาษาจนีเชิงบูรณาการ 
Integrated Chinese Grammar 3(3-0-6) 

1572103 
การศกึษาคําศัพทภาษาจีน 

Study of Chinese Vocabulary 3(3-0-6) 

1572201 
การฟง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน 

Chinese for Public Speaking 3(3-0-6) 

1572202 
การเขียนโตตอบภาษาจีน 

Chinese Correspondence 3(3-0-6) 

1572301 
การอานภาษาจีนเชิงวิชาการ 
Chinese Reading for Academic Purposes 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1572302 
การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะห 
Analytical Chinese Reading 3(3-0-6) 

1572402 
การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาจีน 

Chinese Paragraph and Composition Writing 
3(3-0-6) 

1572601 
หลักการแปลภาษาจีน 
Principles of Chinese Translation 3(3-0-6) 

1573502 
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

Socio-Culture of China 3(3-0-6) 

1573604 
การแปลเพื่องานอาชีพ 
Translation for careers 

3(3-0-6) 

1573706 
ภาษาจีนสําหรับคอมพิวเตอร 
Chinese for computer 

3(3-0-6) 

1574901 
สัมมนาภาษาจีน 

Chinese Seminar 
3(3-0-6) 

 

 

 2.2 วิชาเลอืก  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา    33  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1572104 แนวคิดและปรัชญาจีน 

Chinese Notions and Philosophy 

3(3-0-6) 

1572105 ประวัติศาสตรจีน 

Chinese History 

3(3-0-6) 

1572303 การอานหนังสือพิมพจีน 

Reading of Chinese Newspaper 

3(3-0-6) 

1572501 วรรณกรรมจีน 

Chinese Literature 

3(3-0-6) 

1572502 นิทานสุภาษิตจีน 
Chinese Proverbial Tales 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1572503 สุนทรียะในภาพยนตรจีน 

Appreciation of Chinese Movie 
3(3-0-6) 

1573102 ภูมิศาสตรและทรัพยากรจีน 

Chinese Geography and Resources 
3(3-0-6) 

1573503 ความเช่ือและวัฒนธรรมจนี 

Chinese Beliefs and Culture 

3(3-0-6) 

1573504 ความสัมพันธระหวางจีน – ไทย 

China-Thailand Relations 

3(3-0-6) 

1573505 เศรษฐกิจจีนยุคใหม 
Modern Economy of China 

3(3-0-6) 

1573506 สุนทรียภาพในศิลปะจีน 

Aesthetics of Chinese Arts 
3(3-0-6) 

1573507 ศิลปะปองกันตัวและนาฏศิลปจีน 
Chinese Martial Arts and Chinese Dancing 

3(3-0-6) 

1573605 ภาษาจีนในสื่อสารมวลชน 

Chinese in Mass Media 

3(3-0-6) 

1573707 ภาษาจีนในธุรกิจการทองเที่ยว 

Chinese in Tourism 

3(3-0-6) 

1573708 ภาษาจีนในธุรกิจการคา 
Chinese in Business 

3(3-0-6) 

1574401 ศิลปะการเขียนพูกันจีน 
Chinese Calligraphy 

3(3-0-6) 

1574703 การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
Teaching Chinese for the Foreigners 

3(3-0-6) 
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2.3 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      5  หนวยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หนวยกติ 
1574801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาจีน 

Field Experience in Chinese 

5(0-24-0) 

 

 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  เรียนไมนอยกวา     6    หนวยกิต 

    ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่ไดเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 9 หนวยกิต 
xxxxxxx กลุมวิชาภาษา 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 3 0 6 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต 
1571125 ตัวอักษรจีน 3 3 0 6 

1571126 ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน 3 3 0 6 

1571205 การฟง-พูดภาษาจีนเบื้องตน 3 3 0 6 

1571301 สัทศาสตรภาษาจีน 3 3 0 6 

รวม 21  21 0 42 
 

 

 

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชาภาษา 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 3 3 0 6 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต 
1571127 ไวยากรณภาษาจีนเชิงสื่อสาร 3 3 0 6 

1571206 การฟง-พูดภาษาจีนในสถานการณเฉพาะ 3 3 0 6 

1571302 การอานภาษาจีนท่ัวไป 3 3 0 6 

1571401 การเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชาภาษา 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 3 0 6 
หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต 

1572102 ไวยากรณภาษาจีนเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 

1572201 การฟง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 3 0 6 

1572301 การอานภาษาจีนเชิงวิชาการ 3 3 0 6 

1572402 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาจีน 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต    

xxxxxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

รวม 21 21 0. 42 
 

 

 

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 3 0 6 

xxxxxxx กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 3 3 0 6 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต 
1572103 การศึกษาคําศัพทภาษาจีน 3 3 0 6 

1572202 การเขียนโตตอบภาษาจีน 3 3 0 6 

1572302 การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะห 3 3 0 6 

1572601 หลักการแปลภาษาจีน 3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต 

1573502 สังคมและวัฒนธรรมจีน 3 3 0 6 

1573604 การแปลเพื่องานอาชีพ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือก จํานวน 12 หนวยกิต 
xxxxxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 4 3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
 

 

 

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 3 หนวยกิต 

1573706 ภาษาจีนสําหรับคอมพิวเตอร 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือก จํานวน 12 หนวยกิต 
xxxxxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 4 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต    

xxxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 3 หนวยกิต 

1574901 สัมมนาภาษาจีน 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือก จํานวน 6 หนวยกิต 
xxxxxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

xxxxxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต 

xxxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
 

 
 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 5 หนวยกิต 

1574801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาจีน 5 0 24 0 

รวม 5 0 24 0 
 

 

หมายเหตุ 

การฝกงานแบบนับช่ัวโมงตอเนื่องกันไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษา 

1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

 English for Communication 

  
 

 ฝกการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด และโครงสรางไวยากรณ คําศัพทที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การออกเสียงที่
ถูกตองและความรูทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝกทักษะตาง ๆ ทางภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่ให
ความสําคัญกับโครงสรางและความหมายทางภาษา 

 

 The course is designed to enable students to communicate in English within the 

conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with particular 

attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper pronunciation 

and the cultural aspects of communication are also included. Students are encouraged to develop 

their English skills through both form-focused and meaning-focused activities.  
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1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน      3(3-0-6) 

 English for Study Skills 

  
 

 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดในบริบททางวิชาการ เนื้อหารายวิชานี้
ใหความสําคัญกับทักษะที่เปนประโยชนตอการเรียนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงรวมถึงการเรียนคําศัพททาง
วชิาการ กลวิธีการอาน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใชกิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษใน
การฝกฝนทักษะดังกลาว 

 

 This course is specifically designed to help students improve their English reading, 

writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content focuses on 

important study skills used to achieve various tasks at university. This includes building academic 

vocabulary, reading, strategies, note-taking and research skills. Students will practice using 

English skills through various integrated skill activities. 
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1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ       3(3-0-6) 

 English in Various Situations 

  
 

 ศึกษาการใชภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วชิาชีพ การประยุกตใชกลยุทธ
การอานเพื่ออานและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและ
เขียน จากกิจกรรมฝกทักษะ เชิงบูรณาการในสถานการณตางๆ 

 

 This course is designed to develop a clear sense of context-appropriate language and 

learning to use language more appropriately in both social and professional situations. The course 

content includes conversation in both business and social contexts, application of reading 

strategies to business reading, writing business letters and e-mails. Students will practice using 

the four English skills through integrated skill activities in various situations. 
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1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 
 

 ฝกทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การนําเสนอ
งานการคิดเชิงวพิากษ การประยุกตใชคําศัพทวชิาการและโครงสรางประโยคในงานวิชาการประเภท
ตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษในการศึกษาตอและการสอบวัดความสามารถทาง
ภาษา เชน TOEIC, IELTS และ TOEFL 

 

 The course is designed to improve the students’ English skills at the advanced level. 

The course contents include academic English reading and writing as well as presentation and 

critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic vocabulary and sentence 

structures in tasks in various academic situations in order to prepare them for further study and 

for taking English proficiency tests; TOEIC, IELTS and TOEFL. 
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1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

 Thai for Communication 

  
 

 ศึกษาหลักการและกระบวนการการใชภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสือ่สาร เนนการยอ
ความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหและสังเคราะห นําเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 Study the principles and processes of Thai language integrated with communication 

skills focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text. Academic report 

presentations are also included. 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1500116 จริยศาสตร       3(3-0-6) 

 Ethics 

  
 

 ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม ความ
ดี ความช่ัว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณคา หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามแนวทางของ
การดําเนินชีวิตที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพื่อประยุกตสูการพัฒนา
คุณธรรมที่ย่ังยนืและเสริมสรางคุณคาชีวิตที่ดีงามในสังคม 

 

 Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to virtue, 

bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good living 

approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to apply for 

sustainable development of morality and good life promotion in society. 
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2000105 สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 

 Aesthetic for Quality of Life 

  
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและขอบขายของสุนทรียภาพ การรับรูคุณคาความงามใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สรางความตระหนักรูในคุณคาความงาม ความประณีตของมนุษยใน
บริบทของสังคมและศิลปกรรมแขนงตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตและสังคม 

 

 Study the meaning and importance of aesthetics regarding natural and artificial 

tangibles. The student will be encouraged to be aware of the importance of various kinds of art, 

culture and social context as well as to be able to apply them for enjoying an artistic life in our 

society. 
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2000106 ศิลปะการดํารงชวีิต       3(3-0-6) 

 The Art of Living 

  
 
 ศึกษาการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียมไทยและ
สากล ความเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการติดตอสื่อสาร 
ความเขาใจในชีวิตและการทํางาน รวมถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
สังคมและการทํางาน 

 

 Study the ways of living and how to exist together in society. How to conform to Thai 

and international customs, self-perception and others, perception including role, duty and 

responsibility for oneself, family, society and professions. 
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2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 Psychology for Self-development 

  
 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรูดานสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยา
ของบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึงพฤติกรรมมนุษยในดานความหมายความสําคัญ ประเภท
และเหตุปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย หลักมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม เพื่อการพัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขท้ังสวนตนและสังคม 

 

 Study the psychological theories and principles, human psychological conditions, 

process and human behaviors regarding to different aspects; meanings, importance, types, and 

causes of human behaviors. Principles of human relations, communication, leadership, and team 

working skills are also included. 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

 Man and Environment 

  
 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางวิถี
การดํารงชีวิตของมนุษยกับสิง่แวดลอม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปญหาประชากร การตั้ง
ถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวติในเมือง ปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมือง การมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 Study man and his impact on the environment. The course will explore conceptual 

basic of environmental and natural resources, relationships between man and environment, 

natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement and urban growth, 

quality of life in urban area, environmental problems in natural and urban environment, 

participation in environmental conversation and promotion, natural and urban environmental 

management for sustainable development. 
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2500114 สังคมไทยรวมสมัย       3(3-0-6) 

 Contemporary Thai Society 

  
 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของ
สังคมเมืองและชนบท การพัฒนาศักยภาพดานการคิดวิเคราะห สรางความตระหนักในคุณคาของคน
ไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามโครงสรางของสังคมไทยและความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมไทย รวมถึงการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

 

 The course aims at studying the change of Thai society related to economy, society, 

politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness of Thai 

values, respect of human prestige based on the Thai social structure, cultural diversities as well as 

self-adjustment are also included. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.  

35 
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2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย       3(3-0-6) 

 Contemporary World Affairs 

  
 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคดลกาภิวัฒน  ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตาง ๆ สรางความรู ความเขาใจและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห แกไข ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
มีสวนรวมในการตัดสนิใจแกไขปญหาดวยสันติวิธ ีการปรับตัวใหอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

 Study the changing of society in the age of globalization with regard to economy, 

society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students will be trained and 

encouraged to develop analytical thinking ability and to be aware of their own values and to pay 

respect to their human dignity as well as cultural diversities. Self-adjustment for social life is also 

introduced in the course. 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
4000109 วิทยาศาสตรในชวีิตประจําวัน       3(3-0-6) 

 Science for Daily Life 

  
 

 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย การพักผอน เครื่องสําอาง 
พลังงาน เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี 
 

 Study the scientific processes and application for daily life including food, costumes, 

living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and how to be 

good health. 
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4000110 การคิดและการตัดสนิใจ       3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making 

  
 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล ความคิด
สรางสรรค ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคดิแกปญหา การใชวิจารณญาณ
เพื่อใหรูจักคดิเปนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

 Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational 

thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, and 

decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to encourage 

students to apply these principles and processes for their lives. 
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4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 

 Information Technology 

  
 

 ศึกษาองคประกอบ  บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ฐานขอมูล การจัดการสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู กฎหมายที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต การฝกปฏิบัติใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวติประจําวันและการเรียนรู
ตลอดชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและในแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 Study the components, roles and significance of information technology, computer 

technology and communication technology including networks, the Internet, and databases. This 

includes information management, information related laws, information application for careers, 

information trends, and information practice, particularly in educational institutes and other 

learning sources for life-long learning. 
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หมวดวิชาบังคับ 

1571125     ตัวอักษรจีน 3(3-0-6) 

Chinese Characters 

   
 

 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา วิวัฒนาการ ทฏษฎีการสรางตัวอักษรจีน โครงสรางตัวอักษรจีน 
และการเปลี่ยนแปลงจากระบบการเขยีนตัวอักษรจีนแบบตัวเต็มมาเปนตัวอักษรจีนแบบตัวยอ 

 

 Study the origins, evolution, theory of forming Chinese characters and structure and 

the process of changing the classical Chinese characters to the simplified ones. 

 

 

 

 

1571126  ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน      3(3-0-6) 
 Basic Chinese Grammar  

  

      

 ศึกษาไวยากรณภาษาจีนดานรปูแบบและหนาที่ โครงสรางประโยคพื้นฐาน ชนดิของคํา 
การสรางคํา ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง และประโยคอุทาน ฝกการใชกรยิาให
สอดคลองกับประธาน การใชกาลและกรรมวาจก โดยบรูณาการกับทักษะการฟง พดู การอานและ
การเขียน 

 

 Study forms and functions, sentence structures, word classes, word formation, 

affirmatives, interrogatives, directives and exclamations.  Practice using subject-verb agreement 

integrated with listening, speaking, reading and writing skills. 
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1571127     ไวยากรณภาษาจีนเชิงสื่อสาร 3(3-0-6) 

Communicative Chinese Grammar 
   
 
 ศึกษาไวยากรณภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ วิเคราะห
ระบบไวยากรณภาษาจีนที่ใชในการฟง พูด อาน และเขียนโดยศึกษาทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ และไมใชสื่อ
สิ่งพิมพ ฝกการเขียนตามหลักไวยากรณที่ถูกตอง 
 

 Study Chinese grammar to communicate both formal and informal language. Analyze 

Chinese grammar system used in listening, speaking, reading and writing through printed-matters 

and non-printed matters.  Practice writing accuracy. 

  

 

 

 

1571205    การฟง-พูดภาษาจีนเบื้องตน 3(3-0-6) 

Basic Chinese Listening-Speaking 

  

 

 ฝกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใชบทสนทนาในสถานการณตางๆ และสัมพันธสาร
ตางๆ จากสถานการณในชีวิตประจําวันและการมีปฏิสมัพันธทางสังคม ฝกภาษาพูดที่เกี่ยวกับการออก
เสียงและทวงทํานองเสียง 
 

 Practice communicating in various situations and extended discourse from everyday 

situations to social situations.  Practice speaking Chinese associated with pronunciation and 

intonation. 

 

 

 



มคอ.  

41 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

1571206    การฟง-พูดภาษาจีนในสถานการณเฉพาะ 3(3-0-6) 

               Chinese Listening-Speakingin Specific Situations 

  

ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนในลักษณะตางๆ ตามสถานการณเฉพาะทั้งในบริบท
ทางวิชาการและงานอาชีพ การทํางาน การประชุมสัมมนา การพูดนําเสนอ การประชุมและการ
สัมภาษณ

 Practice listening and speaking skills with various situations both in academic and 

professional contexts, at work places, seminars, oral presentations, meetings and interviews. 

 

 

 

 

1571301 สัทศาสตรภาษาจีน       3(3-0-6) 

 Chinese Phonetics 

  

 

 ศึกษาระบบสัทอักษรพินยิน ฝกออกเสียงการพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาจีน 
ฝกฝนและปรับปรุงแกไขการออกเสียงภาษาจีนทั้งในระดับหนวยเสยีง คํา วลี และประโยค โดยเนนการ
ออกเสียงที่ยากสําหรับนักศึกษาชาวไทย 

 

 Study PinYin, the system of Chinese phonetic alphabet.  Practice pronouncing Chinese 

consonants, vowels and intonation.  Focus on phonemic, words, phrases and sentence levels with 

particular attention to difficult sounds for Thai learners. 
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1571302    การอานภาษาจีนท่ัวไป 3(3-0-6) 

 Chinese Reading for General Purposes 

     

 

 ศึกษาการอานในระดับคํา วลี ประโยคและยอหนาโดยใชกลวิธีการอานเบื้องตน การอาน
แบบกวาดสายตา การแบบหาขอมูลเฉพาะ การอานโดยสังเกตจากคําสําคัญ การอานแบบตีความ 
และวิเคราะหโครงสรางของบทอานโดยผานสื่อที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน 

 

 Study reading at words, phrases, sentences and paragraph levels by using basic 

reading strategies; skimming, scanning, looking for keywords, interpreting, and analyzing text 

organization through authentic materials used in everyday life. 
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1571401    การเขียนภาษาจีนเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Chinese Writing 

                  

 

 ศึกษาวิธีการสรางประโยคโดยเริ่มจากการใชคําสรางวลี การใชวลีในการสรางประโยค
และการเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ ฝกการเขียนภาษาจีนตามรูปแบบตางๆ คือ การกรอก
แบบฟอรม การเขียนบันทึกชวยจํา การจดบันทึกสั้นๆ อยางไมเปนทางการ การเขียนแสดงความยินดี 
การเขียนบัตรเชิญ การเขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ 

 

 Study how to write sentences starting from words to phrases, phrases to sentences 

and sentences to short paragraphs.  Practice Chinese writing in different patterns that is forms 

filling, memorandum, informal note-taking, congratulations, invitation cards, condolences and 

apologies. 

 

 



มคอ.  

44 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

1572102    ไวยากรณภาษาจีนเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Integrated Chinese Grammar 
     

 

 ศึกษาไวยากรณภาษาจีนเพื่อบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอานและการเขยีนใน
บริบทที่แตกตางกัน ศึกษาความหมายของคําศัพท สํานวนในการพูดและการเขียนในบริบทเชิงวิชาการ 
ประยุกตใชความรูดานไวยากรณ และคําศัพทเพื่อสื่อสารในสถานการณที่เกี่ยวของกับการฟงบรรยาย 
การอภิปรายในหองเรียน การนําเสนองานและการเขารวมสัมมนา รวมทั้งฝกใชภาษาจีนใหถูกตองใน
สถานการณตางๆ 

 

 Study Chinese grammar integrated in listening, speaking, reading and writing skills in 

different contexts.  Study word meanings and idioms used in speaking and writing in academic 

settings and apply using to communicate in various situations relating to class lectures, 

discussions, presentations and seminars.  Practice using Chinese in various situations accuracy. 

 

 

 

 

 

1572103    การศึกษาคําศัพทภาษาจีน 3(3-0-6) 

Study of Chinese Vocabulary 

 

 

ศึกษาชนิดของคํา ความแตกตาง โครงสรางของคํา  คําที่มีความหมายใกลเคียง และ
ตรงกันขาม รวมถึงคําศัพทที่มาจากภาษาตางประเทศ 

 

Study types of Chinese words, the differences and structures of synonyms, antonyms 

and loan words. 
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1572201    การฟง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
Chinese for Public Speaking 

  
 

ศึกษาหลักการและวิธีการพูดในที่ชุมชน ฝกการใชคําศัพท ประโยคและถอยคํา สํานวนใน
การพูดตอหนาชุมชนตามลักษณะหัวขอเรื่องในการพูดศึกษาบทบาทและจริยธรรมในการพูดตอหนา
ชุมชน วิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนา การวางแผนการพูด การสรางความม่ันใจในการพูด และฝกการ
พูดภาษาจีนในที่ชุมชน การพูดอยางทันที การพูดเพื่อใหขอมูล และการพูดเชิญชวน 

 

Study principles and public speaking methods.  Practice using vocabularies, sentences 

and expressions according to topics.  Study roles and ethics, problem solving, speech planning, 

confidence creating in public speaking, impromptu speeches, informative and persuasive 

speeches. 
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1572202    การเขียนโตตอบภาษาจีน  3(3-0-6) 
Chinese Correspondence 

   

 

ฝกการเขยีนโตตอบรูปแบบตางๆ จดหมายโตตอบทางธุรกิจและสังคม การเขียนจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส ศึกษาการใชภาษาในการเขียนคําขึ้นตน เนื้อความจดหมายและคําลงทายตาม
วัตถุประสงคของจดหมาย 

 

Practice writing business correspondence including e-mails.  Study language used in 

salutation, body and closing for different purposes.
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1572301     การอานภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

                Chinese Reading for Academic Purposes 

    

 

 ฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานที่หลากหลายผานบทอานที่มีความยาวมากขึ้นที่
บูรณาการอยูในบทอานเชิงวิชาการ ฝกอานเพื่อสํารวจ ทํานาย การหาความเช่ือมโยงของความคิดจาก
คําเช่ือม การตีความประโยคที่มีโครงสรางซับซอน และการหาใจความสําคัญของบทอานประเภทตางๆ

 Practice reading skills through various reading strategies from longer texts integrated 

in academic papers.  Practice previewing, predicting, recognizing related concepts by using 

discourse markers, interpreting complicated sentences and finding main ideas from various 

reading texts. 

 

 

 

 

1572302    การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

Analytical Chinese Reading 

 

 

ฝกทักษะการอานการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การแยกแยะขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น ความเปนเหตุเปนผล กระบวนการคิดวิเคราะหดวยหลักตรรกวิทยาผานบทความตางๆ จาก
หลากหลายแหลงขอมูล 

 

Practice reading, discussing, giving opinions, identifying facts and opinions, causes 

and effects, critical thinking processes using logical skills through various articles from different 

resources. 
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1572402    การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาจีน  3(3-0-6) 
Chinese Paragraph and Composition Writing 

   

 

ศึกษากลวิธีการเขียนอนุเฉทและความเรียง ฝกทักษะการเขียนภาษาจีนโดยเริ่มจากระดับ
วลีและการเช่ือมประโยคตามระเบียบไวยากรณภาษาจีน ศึกษาวิธีการใชคําอางอิงและคําเช่ือมในการ
เขียนอนุเฉทและความเรียง ฝกการเขียนยอหนาสั้นๆ ตามวัตถุประสงคของการเขียน และพัฒนาสูการ
เขียนความเรียง 
 

Study paragraph and composition writing strategies.  Practice writing from phrases 

and sentence combination regarding Chinese grammar rules.  Study how to write references and 

connection words in paragraphs and compositions.  Practice writing a short paragraph and extend 

to a composition. 

 

 

 

 

1572601    หลักการแปลภาษาจีน 3(3-0-6) 
Principles of Chinese Translation 

 
 
 ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาจีน  ฝกแปล
ขอความ บทความ เอกสาร สุนทรพจน และจดหมายประเภทตางๆ 

 

Study principles and translation methods from Chinese into Thai and vice versa.  

Practice translating statements, articles, documents, speeches and various types of letters. 
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1573502    สังคมและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

Socio-Culture of China 

   

 

ศึกษาเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในดาน  ภู มิศาสตร  ภู มิอากาศ 
ประวัติศาสตร ประชากร ชนชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีการศึกษา 
ปรัชญา วรรณกรรม  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

 Study the geography, climate, history, population, races, politics, administration, 

economy, science and technology, education, philosophy, literature, arts, culture, customs and 

international relations of the People’s Republic of China. 

 

 
1573604    การแปลเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 

Translation for Careers 

  
 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลจากภาษาจีนเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาจีน ในงาน
อาชีพตาง ๆ ที่ยากและซับซอนขึ้น โดยเนนทักษะการแปลดวยปากเปลา 

 

Study principles and translation methods from Chinese into Thai and vice versa in 

career contexts with more difficult and complex structures emphasizing on oral translation. 
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1573706    ภาษาจีนสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

Chinese for Computer  

   

 

ศึกษาคําศัพท คําศัพทเฉพาะ ที่ใชในคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต ในดานความหมาย 
การใช การใชในบริบทดานเทคโลยีและการสื่อสาร 

 

Study vocabularies and technical terms used in computer and the Internet including 

the meaning and the usage in context of technology and communication. 

 

 
 

 

1574901    สัมมนาภาษาจีน 3(3-0-6) 

Chinese Seminar 

  
 

จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณสาขาวชิาชีพตางๆ ให
ความรูดานการพัฒนาบุคลกิภาพ การวางตัวและความรับผิดชอบรวมในการทํางานตามบทบาทหนาที่ 
ภาวะผูนํา ทั้งการทํางานเปนทีม  

 
 Practice organizing seminars to prepare for field experiences by providing personality 

development, manners, responsibilities regarding the role of leadership and teamwork. 
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หมวดวิชาเลอืก 

1572104    แนวคิดและปรัชญาจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Notions and Philosophy 

  

 

 ศึกษาปรัชญาคําสอนของนักปรัชญาเมธีชาวจีนที่มีช่ือเสียง จุดเดนและขอแตกตางของ
ปรัชญาคําสอนของแตละสํานัก แนวทางการนําปรัชญาและแนวความคิดแบบจีนมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

 Study philosophy and teachings of famous philosophers as well as distinctive features 

and differences of each school and be able to apply Chinese philosophy and notions to their daily 

life. 
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1572105    ประวัติศาสตรจีน       3(3-0-6) 
 Chinese History 

  

 

  ศึกษาประวัติศาสตร อารยธรรมจีนตั้งแตสมัยชุนชิวจานกัว๋ การแตกแยกของสงัคมศักดนิา 
การประสานปมคืนระหวางชนชาติสมัยสามกก ยุคทองของสังคมศักดินา ความรุงเรืองและความตกต่ํา
ของแตละยุคสมัย รวมถึงการสถาปนาจีนใหมในยุคของเหมาเจอตุงนโยบายปฏิรูปและการเปดประเทศ 

 

Study the history and civilization of China from Chun Qiu Zhanguo period including 

the disunity of feudalism, the reunite in the three Kingdoms, the golden age of feudalism, the 

prosperity and deterioration each era and the foundation of new China in Mao Tse-Tung time.  

Also study the reform policy and the opening country. 

 

 

 

 

1572303   การอานหนังสือพิมพจีน      3(3-0-6) 
 Reading of Chinese Newspaper 

  

 
 ฝกการอานขาวท่ัวไปทั้งในประเทศและตางประเทศบทความเชิงวิจารณบทความตางๆ 
จากหนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร โดยเนนการเขาใจคําศัพทสํานวนและความหมายที่ใชในภาษา
หนังสือพิมพ 
 

Practice reading local and international news, criticize articles, also articles from 

newspapers, magazines and journals.  Focus on vocabularies, expressions and meanings used.  
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1572501     วรรณกรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Literature 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และรูปแบบการประพันธตางๆ ของวรรณกรรมจีน ตั้งแต
สมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกจากวรรณกรรมจีนที่สําคัญในแตละสมัย ไดแก สามกก ไซอิ๋ว 
และความรักในหอแดง  
 

Study the meaning, importance and forms of Chinese literatures from the past till 

present.  Select from the three Kingdoms, Journey to the West, and the Dream of the Red 

Chamber. 
 

 

 

 

1572502    นิทานสุภาษิตจีน       3(3-0-6) 
 Chinese Proverbial Tales 

  

 

    ศึกษานิทานสุภาษิตจีน เนนทางดาน ความกตัญูกตเวที การออนนอมถอมตนความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความมานะอดทน คติธรรมและปรัชญาการดําเนินชีวิต เพื่อนําไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 

 

Study the fables emphasized the gratitude, modesty, loyalty, attempt, morale and 

philosophy to apply used in daily life. 
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1572503    สุนทรียะในภาพยนตรจีน 3(3-0-6) 

 Appreciation of Chinese Movie 

 ศึกษาเรียนรู มุมมอง ความคิดของตัวละครที่สะทอนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู
ของจีนในแตละยุคสมัย 

 

 Study the movie characters in terms of their viewpoints and thoughts that reflect the 

Chinese culture and ways of life in each period. 

 

 

 

1573102    ภูมิศาสตรและทรัพยากรจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Geography and Resources 

  
 

 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร อาณาเขต การแบงเขตการปกครอง เมืองหลวงเกา สถานที่
สําคัญตางๆ รวมถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในแตละภูมิภาคของประเทศจีน 

 

Study the geography, area, administration, old capital, important places, and natural 

resources.    
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1573503   ความเช่ือและวัฒนธรรมจีน       3(3-0-6) 
      Chinese Beliefs and Culture 

  

 

ศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องมังกร วัฒนธรรมดานอาหารและการดื่มชา ความกตัญูตอ
บิดามารดา การเคารพผูอาวุโส ครูอาจารย ศึกษาสิ่งประดิษฐในยุคโบราณจีน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีนิยมดาน ดานการตั้งช่ือแซ เทศกาลตรุษจีน วันไหวพระจันทร วันไหวบะจาง วันประดับโคม
หยวนเซียว รวมถึงหลักคําสอนของขงจื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิตของชาวจีนและชนเผาตางๆของชาวจีน 

 

Study the belief in dragons, culture about food and tea, gratitude toward parents, 

seniorities, and teachers. Also study the inventions in ancient time, the custom in naming, Chinese 

New Year, Moon Festival, Duanwu Festival, Yuanxiao Festival including Confucius’s teaching, 

attitude, way of life and Chinese tribes. 
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1573504   ความสัมพันธระหวางจีน – ไทย 3(3-0-6) 

 China-Thailand Relations 

  

  

ศึกษาประวัติความเปนมาของความสมัพันธทางดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และการคาระหวาง
ประเทศจีนและประเทศไทยที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 Study the history of political, economic, and trade relations between Thailand and 

China from the past until present. 

 

 

 

 

1573505    เศรษฐกิจจีนยุคใหม 3(3-0-6) 

  Modern Economy of China 

  

 

ศึกษาความเปนมา สภาพโดยทั่วไปทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การคาในยุคปจจุบนั 
ตลอดจนบทบาททางเศรษฐกจิของจนีในเวทีโลก 

 

Study the history, and general political, economic, social, and trade conditions at 

present as well as China’s economic status in global economy. 
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1573506    สุนทรียภาพในศิลปะจีน 3(3-0-6) 

 Aesthetics of Chinese Arts 

  

  

 ศึกษาศิลปะแขนงตางๆ ไดแก ศิลปะภาพวาดจีนโบราณจนถึงปจจุบันดวยพูกันจีน ดนตรี
จีนกูเจิงพิณจีน(ผีผา) ซอจีน(เออหู) ศึกษาการเชือกถักจีนในรูปแบบตางๆรวมถึงศิลปะการตัดกระดาษ
แบบจีน 

 

Study Chinese arts that are paintings from ancient to present, Guzheng, Chinese harp 

(Pipa), Chinese fiddle (Erhu).  Also learn Chinese knitting ropes including paper cutting.  

 

 

 

 

 

1573507   ศิลปะปองกนัตัวและนาฏศิลปจีน 3 (3-0-6) 

 Chinese Martial Arts and Chinese Dancing 

  

ศึกษาทฤษฎี  ความเปนมาของศิลปะการปองกันตัวขั้นพื้นฐาน ตั้งแต24 ทา และ 42 ทา 
รายรํา ฝกลักษณะการควบคุมการหายใจเขา-ออกอยางถูกวิธี ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมการรายรําของ
ชนเผาตางๆที่โดดเดนในประเทศจีน 
 

Study theory, the origin of basic martial art, 24 postures and 42 dancing.  Practice 

controlling inhalation and exhalation.  Also learn the performances from outstanding tribes.  
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1573605    ภาษาจีนในสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

 Chinese in Mass Media 

  

 

 ศึกษาวธิีการเลือกใชคําศัพทเฉพาะในสายงานสื่อมวลชน ในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวทิยุโทรทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

 Study methods in selecting technical terms in various career fields of mass media 

especially printing media, radio and television, and electronic media. 

 

 
 

 

 

1573707    ภาษาจีนในธุรกิจทองเท่ียว  3(3-0-6) 

 Chinese in Tourism 

  

 

 ศึกษาศัพทและสํานวนที่ใชในธุรกิจโรงแรม ทองเที่ยว สายการบิน การใหขอมูลดานการ
บริการดานตางๆ ของโรงแรม ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว และการสื่อสารในสนามบิน 

 

 Study vocabulary and expressions used in hotel business, tourism, and airline business 

relating to providing information on hotel services, touristinformation, and airport communication. 
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1573708    ภาษาจีนในธุรกิจการคา  3(3-0-6) 

 Chinese in Business 

  

 

 ศึกษาคําศัพท ศัพทเฉพาะ ประโยคภาษาจีนที่ใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ การ
นําเขา-สงออกสินคา และความรูพื้นฐาน มารยาทในการปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจ 

 

 Study vocabularies, technical terms, and sentence structures used in business 

correspondence, import-export, and the basically manners for business contacts. 

 

 

 

1574401   ศิลปะการเขียนพูกันจีน       3(3-0-6) 

               Chinese Calligraphy 

  

 

 ศึกษาประวัติความเปนมา และววัิฒนาการของตัวอักษรจีนตัง้แตสมัยโบราณจนถึงปจจุบนั 
ซ่ึงมีทั้งหมด 6 แบบ เทคนิค วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ลักษณะและโครงสรางของตัวอักษรจีนที่เปน
ความรูพื้นฐานในการเขียน รวมถึงผลงานการเขียนพูกันจีนที่มีช่ือเสียง 
 

Study the history and development of 6 styles of Chinese characters from the past to 

the present, techniques.  Learn how to write Chinese characters, fundamental class and structure 

for writing including the famous products from Chinese brushes. 
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1574703    การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาต ิ 3(3-0-6) 

 Teaching Chinese for Foreigners 

  

 

 ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติที่นาสนใจ การวางแผนการสอน 
เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ รวมถึงการวัดและประเมินผล 

 

 
   
 

หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1574801 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาจีน 5(0-24-0) 

Field Experience in Chinese 

  

 

 ฝกการปฏิบัติในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในสถานที่จริงซ่ึงมีการใชภาษาจีนในสถานการณ
ตางๆ    
 

 Practice working skill in the government or private sectors by using Chinese 

Language. 
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3.2 ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน / หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

1. นายฌานนท  
สุทธวีรกุล 

3-6398-00133-23-1 

อาจารย Doctor of  Chinese 

Literature Chinese 

Character Study 

Beijing Normal 

University, China 

(ค.ศ.2009) 

Master of Chinese 

Language and 

Philology Beijing 

Language and Culture 

University, China 

(ค.ศ.2005)  

ค.บ.(ภาษาจีน)  
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม 
(พ.ศ.2541) 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1Suttaveekul, C. 2007.Si 

Lintong Gongzhu Tianluxing. 
Zhongguohuabaochubanshe, 

Beijing,China. 

1.2ฌานนท สุทธวีรกุล และคณะ
แปลภาษาไทย. 2550. ความรู
ทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรม
ประเทศจีน. สุขภาพใจ, 
กรุงเทพมหานคร.296หนา. 
2.การแตงตํารา 
2.1ฌานนท สุทธวีรกุล. 2555.
ภาษาจีนธุรกิจ. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 172หนา. 
2.2ฌานนท สุทธวีรกุล. 2554.
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร. ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร. 159หนา. 
2.3ฌานนท สุทธวีรกุล. 2554. 
การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาใน
เอเชีย) ภาษาจีน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร.186 หนา. 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.4ฌานนท สุทธวีรกุล. 2553. 
ภาษาจีนเบ้ืองตน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 203 หนา. 
2.5ฌานนท สุทธวีรกุล. 2552.การ
ออกเสียงภาษาจีน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 93หนา. 
2.6 ฌานนท สุทธวีรกุล. 2554.
ภาษาจีนระดับตน. คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 192หนา. 
 

 

  

2. นางสาวนพรัตน  
ขนบธรรมกุล  

3-2101-00849-31-1 

อาจารย Master of Teaching 

Chinese to Speakers 

of Other Languages 

Guangxi University, 

China (ค.ศ.2011) 

Bachelor of Art  

Beijing Language and 

Culture University, 

China (ค.ศ.2001) 

1.เอกสารประกอบการสอน 

1.1 นพรัตน ขนบธรรมกุล. 2554. 
ภาษาจีน 3. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 86หนา. 
1.2 นพรัตน ขนบธรรมกุล. 2554. 
ภาษาจีน 6. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 62หนา. 
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เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

3. นางสาววาทินี  
ดลใจเจริญผล 

3-1015-00195-58-1 

อาจารย Master of Arts in 

Linguistics and Applied 

Linguistics Nanjing 

Normal University, 

China (ค.ศ.2009) 

ศศ.บ (เกียรตินิยม
อันดับสอง) 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  
สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต 

(พ.ศ.2546) 

1.1วาทินี ดลใจเจริญผล.2554.
หลักและโครงสรางภาษาจีน. 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 181หนา. 
1.2 วาทินี ดลใจเจริญผล.2554.
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร. คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 136หนา. 
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4. Mrs. Lu 

Hua  
E 01149992 

 

ศาสตราจารย Doctor of Arts in 

Chinese Philology 

Nanjing University, 

China (ค.ศ.2005) 

Master of Arts in 

Chinese Philology 

Guangxi Normal 

University, China 

(ค.ศ.2002) 

 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1 Lu Hua. A Study on the 

Rhyme of Ming Lyric 

Verses[M].Shanghai:Shanghai 

Educational Publishing House, 

2011. 

1.2 Lu Hua  Li Yecai. Study on 

“Jin Xiang”[J]. South North 

Bridge,2011,(7). 
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เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

   Bachelor of Arts in 

Chinese Language 

and Literature 

Guangxi Normal 

University, China 
(ค.ศ.1999) 

1.3 Lu Hua   Li Yecai. Order 

of Srokes and Teaching Chinese 

Character As A Second 

Language[J]. Journal of Hubei 

Correspondence 

University,2011,(7). 

1.4  Lu Hua  Li Yecai. 

Problems and Stratigies in 

Managements of the Overseas 

Students in Chinese 

Universities[J]. Journal of Hubei 

Correspondence 

University,2011,(6). 

1.5  Lu Hua   Li Yecai. Study 

on Business Chinese Curriculum 

and Teaching for Asean[J]. 

Journal of Language and 

Literature Students,2011,(7). 

1.6  Lu Hua. Review on the 

Research of Rhyme of Lyric 

Verses in Yuan Ming Dynasty[J]. 

Modern Chinese,2011,(7). 

1.7  Lu Hua. On the Reason of 
Complicated Phenomena in 
Rhyme of Ming Lyric Verses[J]. 
Guangxi Social Science (Chinese 
Core Journal),2010,(9). 
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เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
 

    1.8  Lu Hua. A Study of Collection 

of Rhymed Words in Collection of 

Ming Lyric Verses[J].Journal of 

Neijiang Normal 

University,2009,(7). 

1.9  Lu Hua   Li Yecai. On the 

Main Theories of Politeness in 

Linguistic Communication[J]. 

Journal of Bijie University,2009, 

(9). 

1.10  Lu Hua   Li Yecai. The 

Advantage of Applying Task-

based Teaching and Instruction in 

Teaching Chinese as A Foreign 

Language[J]. Continue Education 

Research (Chinese Core 

Journal),2009,(7). 

1.11  Li Yecai  Lu Hua. Supply 

and Demand Analysis and 

Adaptive Strategies on Teaching 

Chinese for Business Purpose[J]. 

Continue Education Research 

(Chinese Core Journal),2009,(6). 
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ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
 

    1.12  Lu Hua   Li Yecai. 

Discussion on Style and 

Characteristic of Sanqu in the 

Whole Sanqu Collection of Ming 

Dynasty[J]. Journal of Shenyang 

Institute of Engineering,2009,(1). 

1.13 Lu Hua   Li Yecai. 

Problems and Suggestions of 

Task―Based Language Teaching 

Theory in the Use of Teaching 

Chinese as A Foreign 

Language[J].Journal of Heze 

University,2009,(3). 

1.14  Lu Hua. Two Notes on 

Bamboo Edition Confucius Poetics 

Collected by Shanghai 

Museum[J].Lanzhou Academic 

Journal (Chinese Core Journal), 

2008,(12). 

1.15  Lu Hua. On Guang Yun of 

Song Edition[J].Journal of Hechi 

University,2008,(4).  
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คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.16   Lu Hua   Li Yecai. 

Phonological System Reflected in 

Yin Qie of An Explanation of Zi 

Zhi Tong Jian——A Discussion   
on Rhyme Categories[J].Journal of 

Liuzhou Teachers 

College,2008,(3). 

1.17  Lu Hua. Retrospect and 

Prospect of the Study on Rhyme 

of Qu[J].Journal of Chinese Verse 

Studies,2007,(3). 

1.18  Lu Hua. Brief Account of Shi 

Zhao’s Interpretation of 

ZiZhiTongJian[J].Journal of Xihua 

University,2007,(5). 

1.19  Lu Hua   Li Yecai. 

Strategies on Vocabulary 

Teaching in TCSL[J]. Forum on 

Contemporary Education,2007, 

(9). 

1.20  Lu Hua  Li Yecai. 

Problem and Settlement in the 

Construction of TCSL Speciality 

[J]. Journal of Hengshui 

University,2007,(3) 
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คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
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ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.21  Lu Hua. A Discrimination of 

the View ‘ Adopting “Zhong yuan 

Rhythms” as a Rhythm System in 

the North China, but Following 

“Hongwu Rhythms” in the South’ 

[J].Academic Research(Chinese 

Core Journal), 2006,(12). 

1.22  Lu Hua. A Discussion on 

“Geng Rhyme Stystem Zhuang 

Group Initial Word ”[J]. Journal of 

Hebei University(Chinese Core 

Journal),2004,(1). 

1.23  Lu Hua. Try to Anatyze the 

Dialectic Phenomena in Shi Zhao 

Zi Zhi Tong Jian Shi Wen[J]. 

Journal of Qiannan Normal 

University of 

Nationalities,2004,(1). 

1.24  Lu Hua. “Zhuo Yin Qing 

Hua” reflected in Yin Qie of Zi Zhi 

Tong Jian Shi Wen[J]. 

Journal of Ancient Books Collation 

and Studies(Chinese Core 

Journal),2004,(3). 
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ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.25 Lu Hua. A Study of Two 

Terms about Clothing in The Book 

of Songs[J] Journal of Yunnan 

Nationalities University, 2004,(6). 

2.การวิจัย 

2.1  Construction  and 

Exploration Adapting to China - 

ASEAN Free Trade Area of the 

Construction of Inter 

national Education Teaching 

Platform 2011JGZ001 The 

Guangxi Higher Education Reform 

Projects of the New Century, in 

2011 (Key Project) 

2.2  Research on the Commonly 

Used Glyphs of Chinese Annals 

Written Volumes in Tang and the 

Five 09XJC740001 Item 

Youth Fund of Western District of 

Humanities and Social Sciences of 

Department of Education in 2009 

2.3  Research on the Commonly 

Used Flyphs of Dunhuang 

Chinese Annals Written Volumes 

in Wei and Jin 09XYY014

Item Western Fund of Chinese 

Social Science Research in 2009 
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สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.4  Research on Tongyu 

Phonetic and Sichuan Dialect in 

Song X061154 Guangxi 

University Research Project (Dr. 

startup items) 

2.5 Implementation and Resource 

Development for ASEAN Business 

Chinese Courses 2007-33

The Third Installment of the 

Teaching Reform Project of 

Guangxi University 

2.6   A Study on the Rhyme of 

Ming lyric Verses 

200705LX093 Research 

Projects of the Department of 

Education in Guangxi in 2008 

2.7  Toward Harmony – Research 

on Education Theory and Practice 

of the Type of Ecological 

Aesthetics 06FJYX001 2006 

Research Project in Guangxi 

Philosophy and Social Sciences 

“11th Five-Year Plan” 
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ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.8  Research on the Enrollment 

and Managing Strategy of 

Guangxi International Students

2008B002 Research topic 

of Guangxi Education Science 

“Eleventh Five-Year Plan"”in 

2008 

2.9  The Mandarin acquisition 

Errors Research and teaching 

Strategies of Vietnamese 

Students in the Environment Bias 

of Guangxi Dialects

2008B005 Research Topic 

of Guangxi Education Science 

"Eleventh Five-Year Plan" in 

2008 

2.10  The Research on the 

Construction and Development of 

High Quality Teaching Resources 

of  Ancient Chinese Cours

2008 23 The Fourth 

Installment of the Teaching 

Reform Project of Guangxi 

University 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.11  Research on Education and 

Development of high-level 

Students of ASEAN countrie

2005C007 Research Topic 

of Guangxi Education Science 

“Tenth Five-Yea” in 2005 

  

5. Mrs. Zhang 
Xiue 

G 43829528 

Associate 

Professor 
Bachelor of History 

Guangxi Normal 

University, China 

(ค.ศ.1978) 

 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1 On Women Leaders’ 

Personalities and Their Working 

Styles[J] .Economic and Social 

Development, 2005 11 . 

1.2  Analysis on the Political 

Careers of Women Leaders in 

South Asia [J].Journal of Guangxi 

University, 2006(1). 

1.3  On the New Trend of World 

Women Participation in Politics 

[J].International Data Information,  

2006(4). 

1.4 

  On the Abilities of Women in the 

World [J].China’s Logistics 

Studies, 2006(4). 

1.5 Comparison Between Political 

Characteristics of Women Leaders 

in Different Parts of the World [J]. 

Women Forum, 2007 (4). 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.6  On Participation in Politics by 

Women Teachers of Higher 

Education [J]. Higher Education 

Forum, 2007(6). 

2.การวิจัย 

2.1 Studies on the Social 

Problems of the Disabled in 

Guangxi, a project approved by 

the tenth Five-Year Plan for the 

research in philosophy and social 

sciences of Guangxi in 2004, 

second leading researcher, the 

conclusion report being a crucial 

reference source for the 

government to make policy 

decisions. 

2.2 Policy Studies on World 

Women Participation in Politics, a 

project sponsored by Guangxi 

University in 2005-2006, the 

leading researcher. 

2.3 Studies on Participation in 

Politics by Women Teachers of 

Higher Education , sponsored by 

Guangxi University in 2007-

2008, the leading researcher. 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

1. นายฌานนท  
สุทธวีรกุล 

 

อาจารย Doctor of  Chinese 

Literature Chinese 

Character Study 

Beijing Normal 

University, China 

(ค.ศ.2009) 

Master of Chinese 

Language and 

Philology Beijing 

Language and Culture 

University, China 

(ค.ศ.2005)  

ค.บ.(ภาษาจีน)  
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม 
(พ.ศ.2541) 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1Suttaveekul, C. 2007.Si 

Lintong Gongzhu Tianluxing. 
Zhongguohuabaochubanshe, 

Beijing,China. 

1.2ฌานนท สุทธวีรกุล และคณะ
แปลภาษาไทย. 2550. ความรู
ทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรม
ประเทศจีน. สุขภาพใจ, 
กรุงเทพมหานคร.296หนา. 
2.การแตงตํารา 
2.1ฌานนท สุทธวีรกุล. 2555.
ภาษาจีนธุรกิจ. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 172หนา. 
2.2ฌานนท สุทธวีรกุล. 2554.
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร. ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร. 159หนา. 
2.3ฌานนท สุทธวีรกุล. 2554. 
การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาใน
เอเชีย) ภาษาจีน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 186 หนา. 
 

 

 

- 9 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.4ฌานนท สุทธวีรกุล. 2553. 
ภาษาจีนเบ้ืองตน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 203หนา. 
2.5ฌานนท สุทธวีรกุล. 2552.การ
ออกเสียงภาษาจีน. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 93หนา. 
2.6 ฌานนท  สุทธวีรกุล . 2554.
ภ า ษ า จี น ร ะ ดั บ ต น . คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 192หนา. 
 

 

  

2. นางสาวนพรัตน  
ขนบธรรมกุล  

 

อาจารย Master of Teaching 

Chinese to Speakers 

of Other Languages 

Guangxi University, 

China (ค.ศ.2011) 

Bachelor of Art  

Beijing Language and 

Culture University, 

China (ค.ศ.2001) 

1.1 นพรัตน ขนบธรรมกุล. 2554. 
ภาษาจีน 3. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 86หนา. 
1.2 นพรัตน ขนบธรรมกุล. 2554. 
ภาษาจีน 6. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 62หนา. 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการ
สอน ชม./
สัปดาห/
ภาค

การศึกษา 

ลําดับ 

3. นางสาววาทินี  
ดลใจเจริญผล 

 

อาจารย Master of Arts in 

Linguistics and Applied 

Linguistics Nanjing 

Normal University, 

China (ค.ศ.2009) 

ศศ.บ (เกียรตินิยม
อันดับสอง) 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  
สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต 

(พ.ศ.2546) 

1.1วาทินี ดลใจเจริญผล.2554.
หลักและโครงสรางภาษาจีน. 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 181หนา. 
1.2วาทินี ดลใจเจริญผล.2554.
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร. คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต,  
กรุงเทพมหานคร. 136หนา. 
 

 

 

- 9 

4. Mrs. Lu 

Hua  
 

ศาสตราจารย Doctor of Arts in 

Chinese Philology 

Nanjing University, 

China (ค.ศ.2005) 

Master of Arts in 

Chinese Philology 

Guangxi Normal 

University, China 

(ค.ศ.2002) 

 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1 Lu Hua. A Study on the 

Rhyme of Ming Lyric 

Verses[M].Shanghai:Shanghai 

Educational Publishing House, 

2011. 

1.2 Lu Hua  Li Yecai. Study on 

“Jin Xiang”[J]. South North 

Bridge,2011,(7). 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

   Bachelor of Arts in 

Chinese Language 

and Literature 

Guangxi Normal 

University, China 

(ค.ศ.1999) 

1.3 Lu Hua   Li Yecai. Order 

of Srokes and Teaching Chinese 

Character As A Second 

Language[J]. Journal of Hubei 

Correspondence 

University,2011,(7). 

1.4  Lu Hua  Li Yecai. 

Problems and Stratigies in 

Managements of the Overseas 

Students in Chinese 

Universities[J]. Journal of Hubei 

Correspondence 

University,2011,(6). 

1.5  Lu Hua   Li Yecai. Study 

on Business Chinese Curriculum 

and Teaching for Asean[J]. 

Journal of Language and 

Literature Students,2011,(7). 

1.6  Lu Hua. Review on the 

Research of Rhyme of Lyric 

Verses in Yuan Ming Dynasty[J]. 

Modern Chinese,2011,(7). 

1.7  Lu Hua. On the Reason of 
Complicated Phenomena in 
Rhyme of Ming Lyric Verses[J]. 
Guangxi Social Science (Chinese 
Core Journal),2010,(9). 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
 

    1.8  Lu Hua. A Study of Collection 

of Rhymed Words in Collection of 

Ming Lyric Verses[J].Journal of 

Neijiang Normal 

University,2009,(7). 

1.9  Lu Hua   Li Yecai. On the 

Main Theories of Politeness in 

Linguistic Communication[J]. 

Journal of Bijie University,2009, 

(9). 

1.10  Lu Hua   Li Yecai. The 

Advantage of Applying Task-

based Teaching and Instruction in 

Teaching Chinese as A Foreign 

Language[J]. Continue Education 

Research (Chinese Core 

Journal),2009,(7). 

1.11  Li Yecai  Lu Hua. Supply 

and Demand Analysis and 

Adaptive Strategies on Teaching 

Chinese for Business Purpose[J]. 

Continue Education Research 

(Chinese Core Journal),2009,(6). 

 

  

 

 

 



มคอ.  

79 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
 

    1.12  Lu Hua   Li Yecai. 

Discussion on Style and 

Characteristic of Sanqu in the 

Whole Sanqu Collection of Ming 

Dynasty[J]. Journal of Shenyang 

Institute of Engineering,2009,(1). 

1.13 Lu Hua   Li Yecai. 

Problems and Suggestions of 

Task―Based Language Teaching 

Theory in the Use of Teaching 

Chinese as A Foreign 

Language[J].Journal of Heze 

University,2009,(3). 

1.14  Lu Hua. Two Notes on 

Bamboo Edition Confucius Poetics 

Collected by Shanghai 

Museum[J].Lanzhou Academic 

Journal (Chinese Core Journal), 

2008,(12). 

1.15  Lu Hua. On Guang Yun of 

Song Edition[J].Journal of Hechi 

University,2008,(4).  
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.16   Lu Hua   Li Yecai. 

Phonological System Reflected in 

Yin Qie of An Explanation of Zi 

Zhi Tong Jian——A Discussion   
on Rhyme Categories[J].Journal of 

Liuzhou Teachers 

College,2008,(3). 

1.17  Lu Hua. Retrospect and 

Prospect of the Study on Rhyme 

of Qu[J].Journal of Chinese Verse 

Studies,2007,(3). 

1.18  Lu Hua. Brief Account of Shi 

Zhao’s Interpretation of 

ZiZhiTongJian[J].Journal of Xihua 

University,2007,(5). 

1.19  Lu Hua   Li Yecai. 

Strategies on Vocabulary 

Teaching in TCSL[J]. Forum on 

Contemporary Education,2007, 

(9). 

1.20  Lu Hua  Li Yecai. 

Problem and Settlement in the 

Construction of TCSL Speciality 

[J]. Journal of Hengshui 

University,2007,(3) 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.21  Lu Hua. A Discrimination of 

the View ‘ Adopting “Zhong yuan 

Rhythms” as a Rhythm System in 

the North China, but Following 

“Hongwu Rhythms” in the South’ 

[J].Academic Research(Chinese 

Core Journal), 2006,(12). 

1.22  Lu Hua. A Discussion on 

“Geng Rhyme Stystem Zhuang 

Group Initial Word ”[J]. Journal of 

Hebei University(Chinese Core 

Journal),2004,(1). 

1.23  Lu Hua. Try to Anatyze the 

Dialectic Phenomena in Shi Zhao 

Zi Zhi Tong Jian Shi Wen[J]. 

Journal of Qiannan Normal 

University of 

Nationalities,2004,(1). 

1.24  Lu Hua. “Zhuo Yin Qing 

Hua” reflected in Yin Qie of Zi Zhi 

Tong Jian Shi Wen[J]. 

Journal of Ancient Books Collation 

and Studies(Chinese Core 

Journal),2004,(3). 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.25 Lu Hua. A Study of Two 

Terms about Clothing in The Book 

of Songs[J] Journal of Yunnan 

Nationalities University, 2004,(6). 

2.การวิจัย 

2.1  Construction  and 

Exploration Adapting to China - 

ASEAN Free Trade Area of the 

Construction of Inter 

national Education Teaching 

Platform 2011JGZ001 The 

Guangxi Higher Education Reform 

Projects of the New Century, in 

2011 (Key Project) 

2.2  Research on the Commonly 

Used Glyphs of Chinese Annals 

Written Volumes in Tang and the 

Five 09XJC740001 Item 

Youth Fund of Western District of 

Humanities and Social Sciences of 

Department of Education in 2009 

2.3  Research on the Commonly 

Used Flyphs of Dunhuang 

Chinese Annals Written Volumes 

in Wei and Jin 09XYY014

Item Western Fund of Chinese 

Social Science Research in 2009 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.4  Research on Tongyu 

Phonetic and Sichuan Dialect in 

Song X061154 Guangxi 

University Research Project (Dr. 

startup items) 

2.5 Implementation and Resource 

Development for ASEAN Business 

Chinese Courses 2007-33

The Third Installment of the 

Teaching Reform Project of 

Guangxi University 

2.6   A Study on the Rhyme of 

Ming lyric Verses 

200705LX093 Research 

Projects of the Department of 

Education in Guangxi in 2008 

2.7  Toward Harmony – Research 

on Education Theory and Practice 

of the Type of Ecological 

Aesthetics 06FJYX001 2006 

Research Project in Guangxi 

Philosophy and Social Sciences 

“11th Five-Year Plan” 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.8  Research on the Enrollment 

and Managing Strategy of 

Guangxi International Students

2008B002 Research topic 

of Guangxi Education Science 

“Eleventh Five-Year Plan"”in 

2008 

2.9  The Mandarin acquisition 

Errors Research and teaching 

Strategies of Vietnamese 

Students in the Environment Bias 

of Guangxi Dialects

2008B005 Research Topic 

of Guangxi Education Science 

"Eleventh Five-Year Plan" in 

2008 

2.10  The Research on the 

Construction and Development of 

High Quality Teaching Resources 

of  Ancient Chinese Cours

2008 23 The Fourth 

Installment of the Teaching 

Reform Project of Guangxi 

University 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    2.11  Research on Education and 

Development of high-level 

Students of ASEAN countrie

2005C007 Research Topic 

of Guangxi Education Science 

“Tenth Five-Yea” in 2005 

  

5. Mrs. Zhang 
Xiue 

 

Associate 

Professor 
Bachelor of History 

Guangxi Normal 

University, China 

(ค.ศ.1978) 

 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1 On Women Leaders’ 

Personalities and Their Working 

Styles[J] .Economic and Social 

Development, 2005 11 . 

1.2  Analysis on the Political 

Careers of Women Leaders in 

South Asia [J].Journal of Guangxi 

University, 2006(1). 

1.3  On the New Trend of World 

Women Participation in Politics 

[J].International Data Information,  

2006(4). 

1.4  On the Abilities of Women in 

the World [J].China’s Logistics 

Studies, 2006(4). 

1.5 Comparison Between Political 

Characteristics of Women Leaders 

in Different Parts of the World [J]. 

Women Forum, 2007 (4). 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

    1.6  On Participation in Politics by 

Women Teachers of Higher 

Education [J]. Higher Education 

Forum, 2007(6). 

2.การวิจัย 

2.1 Studies on the Social 

Problems of the Disabled in 

Guangxi, a project approved by 

the tenth Five-Year Plan for the 

research in philosophy and social 

sciences of Guangxi in 2004, 

second leading researcher, the 

conclusion report being a crucial 

reference source for the 

government to make policy 

decisions. 

2.2 Policy Studies on World 

Women Participation in Politics, a 

project sponsored by Guangxi 

University in 2005-2006, the 

leading researcher. 

2.3 Studies on Participation in 

Politics by Women Teachers of 

Higher Education , sponsored by 

Guangxi University in 2007-

2008, the leading researcher. 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

6. นางสาวรัตนชนก  
นิภาวรรณ 

 

อาจารย Master of Tourism 

Management Guangxi 

University, China 

(ค.ศ.2011) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.
2550) 

1.ผลงานทางวิชาการ 

1.1รัตนชนก นิภาวรรณ และคณะ. 
2553.วิเคาระหความทาทาย 
และโอกาส ของอาว Beibu  
(ใน เขตการท องเที่ ยว 4+2 )
มณฑล  กวางสี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน .วารสารวิชาการ
ทางด านวิทยาศาสตร  สั งคม 
ท ฤ ษ ฎี ศ าส ต ร   เท ค โน โล ยี 
โดยรวมของเมืองหนานหนิง. 
หนานหนิง. ประเทศจีน  
1.1รัตนชนก นิภาวรรณ. 2554. 
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ. ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
กรุงเทพมหานคร. 59หนา. 

- 9 

7. นางสาวสุติมา 
ออนแกว 

 

อาจารย การ จัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (พ.ศ.2551) 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 
มห าวิ ท ยาลั ย น เรศ ว ร 
(พ.ศ.2545) 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/
การแตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานท่ี
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

8. นางสาวธนาภรณ  
โคตรพัฒน 
 

อาจารย Master of Tourism 

Management Guangxi 

University, China 

(ค.ศ.2011) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.
2547) 

 - 9 
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  3.2.3 อาจารยพิเศษ  
 

ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

1. นางสาวอารีย  
พรหมรอด 

 

 

อาจารย  Ph.D. (Literature Linguistics 

and AppliedLinguistics) 

Beijing Languages and 

Culture University, China 

(ค.ศ.2007) 

M.A.(Chinese Language 

and Philology) Beijing 

Languages and Culture 

University, China 

(ค.ศ.2004) 

อ.บ.(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
2538) 

 

1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1

Combination and Application of 

Directional Word

1.2  “การศึกษาเกี่ยวกับคําเรียก
อวัยวะเดียวกันของรางกายคนสวน
ศีรษะ”  “YAN”  กับ “MU”   (ตา)   
ในภาษาจีน      ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง
เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและ
รายงานการวิจัย ประจําป 2551, 
กรกฎาคม 2551:61-80. 

 1.3 “การศึกษาเกี่ยวกับคําบอกสีแดง 
 hóng ในภาษาจีนปจจุบัน” 

วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 32 (2553) ฉบับที่ 1: 
91-120. 

1.4 การศึกษาเรื่องคําบอกสีใน
ภาษาจีน (2554)       
1.5 เอกสารประกอบการสอน    
437201 Chinese Reading I          
(การอานภาษาจีน 1) 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

2. นายธเนศ   
อ่ิมสําราญ 

 

อาจารย 
 

Ph.D Linguistics and 
Applied Linguistics  . 
Beijing Normal university, 
China (ค.ศ.2010) 
M.A. Teaching Chinese for 

Foreigners Beijing Normal 

University, China 

(ค.ศ.2000) 
ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) ภาษาจีน  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ (พ.ศ.2539)  

 

1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 เอกสารประกอบการรับชม
รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
ภาษาจีนกลางเบื้องตน  
กระทรวงศึกษาธิการ (2550)         
1.2 วีดีทัศน  รายการสวัสดภีาษาจีน 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2550)   
1.3 หนังสือภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว 
โดย บริษัทเคล็ดไทย  (2549) 

1.4 ผูรวมแปลหนังสือ คนไทยเรียน
ภาษาจีน   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ (2550) 

1.5 บทความเรื่อง โครงสราง 
ภาษาจีนที่คนไทยมักใชผิด (2551) 

1.6 เอกสารประกอบการรับชม
รายการ ภาษาจีนงายๆ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) 

1.7 ผูแปลหนังสือชุดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมจีนกับตางประเทศ 
สํานักงานฮ่ันปน 

1.8 ผูแปลหนังสือแบบเรียน เฮฮา
ภาษาจีน สํานักงานฮั่นปน 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

3. นางสาวกุลสิรินทร   
ใจจริง     
 

อาจารย 
 

Ph.D  Chinese  folk Arts.  

Yunnan University, China   

(ค.ศ.2009) 

อ.ม. (ภาษาจีน) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(พ.ศ.2545) 
ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราช
ภัฏเชียงใหม  (พ.ศ.2541) 

1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 ชุดแบบเรียนภาษาจีนหรรษา  6 
เลม เลม 1-เลม 6  
1.2 ชุดแบบฝกหัดภาษาจีนหรรษา 6 
เลม เลม 1-เลม 6 

2. การวิจัย 

2.1 “  ปญหาการเรียนภาษาจีนของ
นิสิตชาวไทย”  วารสารคณะอักษร
ศาสตร  มหาวิทยาลัย   ยูนนาน 
(2551) 
2.2 “ การศึกษาเปรียบเทียบคํา ye 

กับคําลักษณะเดียวกันในภาษาไทย”   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2545) 

2.3 “ศึกษาเปรียบเทียบการอนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรมไทลือ้ในลานนา 
และไทล้ือ                               ใน
สิบสองปนนา มหาวิทยาลัย  ยูนนาน   
2.4 “ พลิกภูมิศิลปะบนผืนผาทอไท
ลือ้ ”  วารสารคณะมนุษยศาสตร  
มรภ.เชียงราย 

ปที่ 4  ฉบับ ที่1 ม.ค.-มิย.2553 
2.5 “ยอนรอยประวัติศาสตรจีน  - ซี
อาน ”  วารสารทีทัศนวัฒนธรรมป  
2552 

2.6  “ เซี่ยงไฮเอ็กโป 2011”     
วารสารทีทัศนวัฒนธรรม ป 2553      
 

 

 

- 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

    2.7  “ ความเหมือนความตาง
วัฒนธรรมไทย –ไต ” วารสารคณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนาน 
(2551)  
3. การแตงตํารา 

3.1 ตําราประกอบการสอนวิชาภาษา
เพื่อนบาน 

3.2  ตําราประกอบการสอนภาษาจีน
ระดับตน 1 
3.3 ตําราประกอบการสอนวิชา
ศาสตรการสอนภาษา 

  

4. นางสาวภูมรินทร   
ภิรมยเลิศอมร 

 

อาจารย 
 

Ph.D Chinese Character 
Beijing Normal University, 

China (ค.ศ.2010) 

M.A. Chinese Philology 
Beijing Language 

University, China 
(ค.ศ.2005) 

ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ภาษาจีน สถาบันราชภัฎ
เชียงใหม (พ.ศ.2541) 
 

1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 การตรวจรักษาโรคแบบแพทยแผน
จีนโดยการวินิจฉัยโรคจากลิ้น. 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเทศจีน. ปกกิ่ง  : สํานักพิมพ 
Higher Education Press. 
1.3 การเสด็จพระราชดําเนินของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีตามเสนทางสูที่ราบสูง . 
ปกกิ่ง  : สํานักพิมพ China Picture  
Publishing House. 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

    2. การแตงตํารา 
2.1 ดารณี มณีลาภ, ภูมรินทร  
ภิรมยเลิศอมร, วิไล ลิ่มถาวร 

นันต และ Luo Yirong “สนทนาภาษาจีน
เบื้องตน”  คณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทย
บูรพา  

  

5. Mr. Qiu  

Zongfeng  

 

อาจารย M.A. Guangxi Normal 

University, China (ค.ศ.
1997) 
Domestic Visiting Scholar, 

Guangdong University of 

Foreign Studies, China 

(ค.ศ.2005) 
Visiting Scholar, Morehead 

State University, U.S.A.  

(ค.ศ.2010) 
 

 

1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 Qiu Zongfeng “Guangxi Spirit, 

the Fragrance of Osmanthus”, (the 

first prize) [J]. The higher education 

sector of Guangxi, 2012. 
1.2 Qiu Zongfeng “Osmanthus’ 

Fragrance Flies” [J]. The higher 

education sector of Guangxi, 2012. 
1.3 Qiu Zongfeng. New Thoughts in 

Teaching Chinese as a Foreign 

Language --- Based on the 

Teaching Practice in Thailand[J]. 

Around Southeast Asia, 2012(9) 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

6. MS. Long  

Chunfang 

 

อาจารย B.A. Tourism Management 

Program, Guangxi 

University for Nationalities 
(ค.ศ.2009) 
M.A. Asian and African 

Languages and Literatures 

Program (Asian Non-

Prevailing Languages and 

Literatures), Guangxi 

University (ค.ศ.2012) 

                       - - 6 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ  
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาได

มีประสบการณในการใชภาษาจีนจากสถานการณจริง และไดเรียนรูระบบการทํางานในองคกรตางๆ 
เพื่อเตรียมตัวสูการประกอบอาชีพ โดยมีระยะเวลาในการฝกประสบการณวชิาชีพตลอดหลักสูตรรวม
ทั้งสิ้นไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพ 

 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ 

  2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

  3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม เคารพในสิทธิ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได 
 

 2 ดานความรู 
  1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนือ้หาสาระสําคัญ
ของรายวิชาในหลักสูตร และที่เกี่ยวกับสาขาวชิาภาษาจีน 

  2) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนา แกไขปญหาและนําความรูทาง
ภาษาจีนไปประยุกตใชไดจริง 
  3) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  4) สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพ 

 

  3 ดานทักษะทางปญญา 
  1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

  2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูล ประยุกตความรูและทักษะทางภาษาจีนเพื่อ
ใชประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
  4) สามารถนําความรูและทักษะทางภาษาจีนไปพัฒนาหนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 
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  4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเขาใจผูอื่น  เคารพในสิทธิและความมี
คุณคาของตนเองและผูอื่น  

  3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     

  4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

  5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) มี ทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ  ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  2) สามารถสื่อสารทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและ
เครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบคนไดเปนอยางดี 
  4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 

     4.2 ชวงเวลา  

           ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 

 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย  
  ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

ตารางพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.มีความรู ความเช่ียวชาญในการใชภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนฝกปฏิบัตกิับเจาของ
ภาษา 
2.จัดอบรม และทดสอบความรูอยางสมํ่าเสมอ 

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัตจิาก
สถานการณจริง 

2.มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางภาษา  
วัฒนธรรมจีน  และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม
และการทํางานเปนทีม 

2.จัดอบรมการใชสือ่การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของสถาบันขงจื่อ 

3.มอบหมายงานใหสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนําเสนอขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลย ี

3.มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางภาษา 
วัฒนธรรมจีนเพื่อการพัฒนาตนเองอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย  กตัญู 

1.จัดโครงการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม 

2.เชิญผูเช่ียวชาญจากสถาบันขงจื่อ มาบรรยายทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย กตัญู 

3.การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการ
เรียนการสอนโดยอาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี 

4.มีทักษะในการปรับตัวเขากับสังคม   และ  
วัฒธรรมที่หลากหลาย 

1.จัดกจิกรรมคายภาษาจีนเพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาจนี 

2.จัดการฝกประสบการณในสถานการณจรงิ 
3.สรางรายวิชาหรือบรรยายทางวิชาการเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสังคม และวัฒธรรมที่มีความหลากหลาย 

5.สามารถคิดวิเคราะห  สังเคราะห   และ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล 

1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรยีนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based leaming) 
2.มอบหมายงานการคนควาที่ตองมีการประยุกตใช
ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ 

3.จัดใหมีการฝกประสบการณในสถานการณจําลอง 
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2  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญสุดสําหรับทุกอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมนักศึกษา
จึงตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกดิคุณลักษณะสาํคัญในการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังตอไปนี้ 
   1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 

   2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 

   3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
   4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น 

 

  2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา 
   2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี 
   3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาขั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยฝก
ใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม 

   5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมุติ ใชตัว
แบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับ
พฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง 

   6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี  
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
 

  2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 
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   2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

   4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตางๆ เชน แบบสอบถาม 
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน 

 

2.1.2 ความรู 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  นักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต    สามารถนําความรูที่ไดมาใชใน
การปฏิบัติงาน รามถึงการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นมาตรฐานดานความรูจึงตอง
ควบคุมดังนี้ 
   1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

   2) สามารถจาํแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา 

   3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 

   4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกบัศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยงของรวมถึงดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

 

  2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฏี 
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 

   2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   3) ฝกทักษะกระบวนการแสดงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู 
ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได 
   4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตาม
เปาหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรบัปรุงตอไป 

 

  2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 

   1) การทดสอบยอย 

   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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   3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ 

   5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

 

2.1.3 ทักษะทางปญญา 

  2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษาสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลรวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปน
ระบบ  และมีคุณภาพ เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้ 
   1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 

   2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี 
   3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได 
   4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
 

  2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) กรณีศึกษา 
   2) การอภิปรายกลุม 

   3) การศึกษาในภาคสนาม 

   4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอน
ของการคิดที่จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 

   5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม 

   6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ 

   7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต  การแสดง  การทดลอง  การไป
ทัศศึกษา 
   8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคดิ 6 ใบ ผังความคิด เปนตน 

 

  2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

   2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตั วบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจึงจําเปนตองเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะตางๆ 
ดั้งนี้ 
   1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 
   2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ได 
   3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

   4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น 

   5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

  2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม  การเรียนแบบ
มีสวนรวมปฏิบัติการ 

   2) มอบหมายการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล
จากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ 
 

  2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในช้ันเรียน 

   2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

   3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
มอบหมาย 

 

 

 



มคอ.  

102 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
   2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
   3) สามารถใชภาษาในการสือสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นได
เปนอยางดี 
   4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติได 
   5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและ
แกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม 

 

  2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาตางๆ    ใหนักศึกษาไดวิ เคราะห         
จากกรณีศึกษา การเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

   2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

   3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความ
เกี่ยวของกับการเรียน 

 

  2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา    ในดานตางๆ    
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ 

   1) การทดสอบยอย 

   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ 

   5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน 
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย กตัญู เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต
รวมกับผู อ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม ดังนั้นมาตรฐานดานคุณธรรม 
จริยธรรมตองครอบคลุมดังนี้ 
   1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ 

   2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฏ
ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม เคารพในสิทธ ิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได 
      

  2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) จัดการอบรมคาย การบรรยายทางวชิาการดานคุณธรรม จริยธรรม  
   2) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

   3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาขั้นเรียน สงงานใหตรง
เวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  
   4) มอบหมายงานกลุมใหรับผิดชอบงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกให
รูหนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม ฝกการแกปญหาและลําดับความสําคัญของปญหา 

   5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษา
ปฏิบัติจนเปนนิสัย และยกยองนักศึกษาที่ทําดี มีความซ่ือสัตยกตัญู ทําประโยชนแกสวนรวม 
เสียสละ 
 

  2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

   2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมประจําหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม และ
บุคคล 



มคอ.  

104 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

2.2.2 ความรู 
  2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  นักศึกษาตองมีองคความรูดานภาษาจีน  และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเพื่อ
ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานดานความรูจึงตองครอบคลุมดังนี้ 
   1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหา
สาระสําคัญของรายวิชาในหลักสูตร และที่เกี่ยวกับสาขาวชิาภาษาจีน 

   2) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนา แกไขปญหาและนํา
ความรูทางภาษาจีนไปประยุกตใชไดจริง 
   3) สามารถบูรณาการในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4) สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

 

  2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฏี 
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

   2) จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการใชภาษาจีนใน
การสอน  และสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกันเอง 

   3) เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาภาษาจีน และในสาขาที่เกี่ยวของมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   4) มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตนเอง โดนเนนขอมูลที่
ทันสมัย และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาบันขงจื่อ 

   5) รวมมือกับสถาบันขงจื่อ จัดกิจกรรมดานภาษาและวัฒธรรม โดยให
นักศึกษานําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมมาบูรณาการ 

   6) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับภาษาจีน 

 

  2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 

   1) การทดสอบยอย 

   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
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   4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

   5) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 

   6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

  2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยการพึ่งตนเองเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยพัฒนานักศึกษาใหคิดอยางมีเหตุผล 
เขาใจที่มา และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้ 
   1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

   2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูล  ประยุกตความรูและทักษะทาง
ภาษาจีนเพื่อใชประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
   3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
   4) สามารถนําความรูและทักษะทางภาษาจีนไปพัฒนาหนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 

 

  2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1) การแสดงบทบาทสมมุติ 
   2) การอภิปรายกลุม 

   3) การจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

   4) การฝกประสบการณวชิาชีพ 

 

  2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

   2) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรม 

   3) วัดและประเมินจากผลจากการฝกประสบการณ และเอกสารประกอบ 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  เมื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาตองไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับผูอื่นเปนสวนใหญ 
ทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคน
ตางๆ ดังนั้นเปนเรื่องจําเปนสําหรับนักศึกษา ที่ตองมีเนื้อหาการเรียนรูกลุมรายวิชามนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้  
   1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเขาใจผูอื่น เคารพในสิทธิและ
ความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น  

   3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ     

   4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

  2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม  การเรียนแบบ
มีสวนรวมปฏิบัติการ 

   2) มอบหมายการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล
จากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ 
 

  2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในช้ันเรียน 

   2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

   3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
มอบหมาย 
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้ 
   1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   2) สามารถสื่อสารทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและ
เครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

   3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบคนไดเปนอยางดี 
   4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 

    

  2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรูการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดแกปญหา วิเคราะห         
สังเคราะห และนําเสนอวิธีการแกไขไดอยางเหมาะสม 

   2) จัดอบรมวิธีการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีในการสืบคน  การ
นําเสนอที่ทันสมัยของสถาบันขงจื่อ  
   3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความ
เกี่ยวของกับการเรียน 

 

  2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา    ในดานตางๆ    
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ 

   1) ประเมินจากรายงาน ผลการสืบคนที่นักศึกษาจัดทํา 

   2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน เทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ ไดอยางเหมาะสม 
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3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุมวชิาภาษา                      

1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      

1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ 
           การเรียน 

                     

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ                      

1500115 ภาษาอังกฤเชิงวิชาการ                      

1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      

กลุมวิชามนุษยศาสตร                      

1500116 จริยศาสตร                      

2000105 สุนทรียภาพเพื่อ 

             คุณภาพชีวิต 
                     

2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต                      

2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                      
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รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาสังคมศาสตร                      

2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                      

2500114 สังคมไทยรวมสมัย                      

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย                      

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ 
คณิตศาสตร 

                     

4000109 วิทยาศาสตรใน 

             ชีวิตประจําวัน 
                     

4000110 การคิดและการตัดสินใจ                      

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ                      
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 

  2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและจิตสาธารณะ 

  3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
  4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น 

 

 2. ความรู 
  1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

  2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา 

  3) มีความรูที่เกี่ยงของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 

  4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพ 

 

 3. ทักษะทางปญญา 
  1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 

  2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี 
  3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดํารงชีวิตได 
  4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 
  2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
  3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผู อื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

  4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
  2) สามารถสืบคนขอมูลวิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลีย่นความรูกบัผูอื่นไดเปนอยางดี 
  4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
  5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไข
ปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา      (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ  วชิาบังคับ                    

1571125 ตัวอักษรจีน                    

1571126 ไวยากรณภาษาจีนเบ้ืองตน                    

1571127 ไวยากรณภาษาจีนเชิงสื่อสาร                    
1571205 การฟง – การพูดภาษาจีนเบื้องตน                    
1571206 การฟง – พูดภาษาจีนในสถานการณเฉพาะ                    
1571301 สัทศาสตรภาษาจีน                    

1571302 การอานภาษาจีนทั่วไป                    

1571401 การเขียนภาษาจีนเบื้องตน                    

1572102 ไวยากรณภาษาจีนเชิงบูรณาการ                    

1572103 การศึกษาคําศัพทภาษาจีน                    

1572201 การฟง – พูดภาษาจีนในที่ชุมชน                    

1572202 การเขียนตอบโตภาษาจีน                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ  วชิาบังคับ                    

1572301 การอานภาษาจีนเชิงวิชาการ                    

1572302 การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะห                    

1572402 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาจีน                    

1572601 หลักการแปลภาษาจีน                    
1573502 สังคมและวัฒนธรรมจีน                    
1573604 การแปลเพื่องานอาชีพ                    
1573706 ภาษาจีนสําหรับคอมพิวเตอร                    

1574901 สัมมนาภาษาจีน                    

หมวดวิชาเฉพาะ  วชิาเลือก                    

1572104 แนวคิดและปรัชญาจีน                    

1572105 ประวัติศาสตรจีน                    

1572303 การอานหนังสือพิมพจีน                    

1572501 วรรณกรรมจีน                    

1572502 นิทานสุภาษิตจีน                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ  วชิาเลือก                    

1572503 สุนทรียะในภาพยนตจีน                    

1573102 ภูมิศาสตรและทรัพยากรจีน                    
1573503 ความเชื่อและวัฒนธรรมจีน                    
1573504 ความสัมพันธระหวางจีน – ไทย                    
1573505 เศรษฐกิจจีนยุคปจจุบัน                    

1573506 สุนทรียภาพในศิลปะจีน                    

1573507 ศิลปะปองกันตัวและนาฏศิลปจีน                    

1573605 ภาษาจีนในสื่อสารมวลชน                    

1573707 ภาษาจีนในธุรกิจการทองเที่ยว                    

1573708 ภาษาจีนในธุรกิจการคา                    

1574401 ศิลปะการเขียนพูกันจีน                    

1574703 การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ                    
1574801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาจีน                    
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ 

  2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

  3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม เคารพในสิทธิ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได 
 

2. ความรู 
  1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญ
ของรายวิชาในหลักสูตร และที่เกี่ยวกับสาขาวชิาภาษาจีน 

  2) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนา แกไขปญหาและนําความรูทาง
ภาษาจีนไปประยุกตใชไดจริง 
  3) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  4) สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
มีคุณภาพ 

 

3. ทักษะทางปญญา 
  1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

  2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูล ประยุกตความรูและทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช
ประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดาํเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
  4) สามารถนําความรูและทักษะทางภาษาจีนไปพัฒนาหนวยงาน  สังคม  และ
ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 
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 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเขาใจผูอื่น เคารพในสิทธิและความมี
คุณคาของตนเองและผูอื่น  

  3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     

  4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) สามารถสื่อสารทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือ
ในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบคนไดเปนอยางดี 
  4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

     มีการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้ 

2.1.1 ทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 

2.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู วัตถุประสงคและ
คําอธิบายรายวิชา 

2.1.3 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 

 2.1.4 ประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาของภาคเรียนนั้นๆ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

     การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเนนการสํารวจการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง   และนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการสํารวจอาจจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.2.1 ติดตามและตรวจสอบขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา และ
ดานความสามารถตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ 

2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต / สถานประกอบการ ดานความรู ดานทักษะ ใน
การประกอบอาชีพและดานความสามารถตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
   มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้  

3.2.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ในภาคการศึกษาสุดทาย 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่หลกัสูตร และมหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.2.3 มีผลสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน  Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)  ไมต่ํากวา
ระดับ 3  

3.2.4 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 ขอ 3.2.2 และขอ 2.3.3     
ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเรจ็การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร แนะนําอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  ไดแก  คูมือหลักสูตร   คูมือนักศึกษา   
กฏระเบียบขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่จัดขึ้นประจําป 
เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวสิัยทัศน ของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  

1.3 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิคการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคูกับอาจารยอาวุโส 

1.4 ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทางการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอนรายวิชา 
(มคอ.5) 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การใชระบบอาจารยที่
ปรึกษา ที่จัดเปนประจําโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหนวยงานภายนอก 

2.2.2 สนับสนุนการศึกษาตอ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอหลักสูตรและตนเอง 

2.2.3 ดําเนินการใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูผานกระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิด
การถายทอดประสบการณที่ดี สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

  

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
        2.2.1 สงเสริมใหอาจารยดําเนินการโครงการที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชน 

 2.2.2 สงเสริมพัฒนาองคความรูของอาจารยใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทาง
วชิาการ ผลงานวจิยัเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 2.2.3 สนับสนุน และสงเสริมการทําวจัิย การสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 

 

1. การบริหารหลักสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  
1.1 แตงตั้งกรรมการระดับหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.2 การจัดทําแผนงานที่สอดคลองตอแผนการเรียนการสอนประจําหลักสูตร 

การกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการที่สอดคลองกับการบริหารงานของ
หลักสูตร โดยการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 

1. บัณฑิตในสาขาวิชาเปนผูที่มี
คุณ ภาพ เปนที่ ยอมรับ  และ
ตองการของชุมชน และสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
 

 

1.2 ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอน 

 

 

1.3 จัดทํารายงานผล 

การดําเนินงานเพื่อนํามา 
ทบทวนและปรับปรุง  
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

เพื่อใหผลลัพธที่มีคุณภาพ 

1.4 จัดทําการประเมินผลการใช
งานบัณฑิตจากผูประกอบการ
และผูเกี่ยวของ 
 

 

 

 

1.1 ประเมินจากเอกสารที่ ได
จัดทําตามรูปแบบ เปน มคอ.2 

ที่ผานการพิจารณาโดย 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
1.2 แผนการจัดการเรียนการ
สอนตลอดหลั ก สู ต ร  ห รื อ
แผนการจัดการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา (มคอ.3) 
1.3 รายงานการประชุมและ
รายงานผลการดํ าเนิน งาน
ป ระ จํ าป  ร าย ง านผ ล ก าร
ประเมินตนเอง 
 

1.4 รายงานผลการประเมินการ
ใชบัณฑิตจากผูเกี่ยวของ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 

2. พัฒนางานวจัิยหรือ 

งานสรางสรรคและนําผล 

มาประยุกตใชกับการเรียน 

การสอน 

2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนา
งานวจัิย หรืองานสรางสรรค 

2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่สามารถนํ ามา
ประยุกตใชกับการเรียนการ
สอนอยางนอยปการศึกษาละ  
1 ช้ินงาน 

3. การบริการวชิาการแกชุมชน
และสังคมจากองคความรูที่
สรางขึ้น 

3.1 กํ าหนดให มี การนํ าองค
ความรูที่ ได จ ากการทําวิจั ย 
หรืองานสรางสรรคไปบริการ
วิชาการให เกิดประโยชนต อ
ชุมชน และสังคม 
3.2 การประเมินผลจากการ
ไดรับการเผยแพรองคความรู 

3.1 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
สูชุมชนอยางนอยปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
 

3.2 รายงานผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 

4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

4.1 จัดใหมีการประเมิน 

มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 

4.1 มีการประเมินผลตาม 

มาตรฐานหลักสูตร 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ  

          หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปการศึกษาผานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินบํารุงการศึกษาเพื่อจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

          อาคารสถานที่ 
  ใชอาคารสถานที่และอุปกรณการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีอุปกรณความ
พรอมครบครัน โดยหองเรียนประกอบดวยโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย จัดเปนหองเรียนสมบูรณแบบ ซ่ึงมี
ทั้งหองบรรยายขนาดใหญ และหองอภิปรายกลุมยอย 
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  หองสมุด 

  หองสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนแหลงรวบรวมทรัพยากร สารนิเทศทุกสาขาวชิา 
รวมถึงขาวสารที่ทันสมัย โดยใหบริการในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  (1) อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต (Internet / Intranet) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัด
ใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อเปนการสนับสนุนการเรียนการสอน และยังเปนการสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถคนควาไดดวยตนเอง 
 

  (2) วีดิทัศนตามคําขอ (Video on Demand) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยสํานักวิทยบริการ
จัดสรางระบบการรับชมวีดิทัศน ในรูปแบบใหม สําหรับใหบริการวีดิทัศน แกนักศึกษาหลาย ๆ คนใน
เวลาเดียวกันในรูปแบบที่สามารถโตตอบกับสือ่วีดิทัศนได (Interactive) โดยใชสื่อเพียงชุดเดียวเทานั้น จึง
เกิดระบบวีดิทัศนตามคําขอหรือ Video on Demand (VOD) โดยใชวิธีการแปลงรูปแบบขอมูลเทปวีดิทัศน
ใหอยูในรูปแบบของแฟมขอมูล วีดิทัศนแบบดิจิทัล (Digital Video Files) ที่มีขอเดนสามารถจัดเก็บได
อยางมีประสิทธิภาพในระบบคอมพิวเตอร และมีความคงทนของขอมูลสูง สามารถปรับแตงหรือแกไขได
งายกวาเดิม 

  บริการพิมพและสแกนเอกสาร (Printing and Scanning) 

  ใหบริการพิมพเอกสารดวยเครื่องพิมพ LaserJet ที่ทันสมัย มีอัตราเร็วเฉลี่ย 32 หนาตอนาที 
และสามารถสั่งพิมพไดจากเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 300 เครื่อง ภายในอาคารสํานักวิทยบริการผาน
โปรแกรมจัดการและควบคุมเครื่องพิมพแบบอัตโนมัติใหบริการพิมพเอกสารสีดวยเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Ink jet printer) คุณภาพเยี่ยมใหภาพสีคมชัด ใหบริการสแกนเอกสารดวยเครื่อง Scanner ที่เปยม
ดวยประสิทธิภาพสามารถสแกนไดทั้งสีและขาวดํา 

  บริการโปรแกรมประยุกต 
  - โปรแกรมประยุกต สําหรับงานสํานักงาน เชน Microsoft Office เปนตน 

  - โปรแกรมประยุกต สําหรับงานพัฒนาโปรแกรมและสําหรับงานพัฒนาสื่อ Multimedia เชน 
Visual Studio, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat เปนตน 

  รายการจํานวนหนังสือที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
  เปนหนังสือที่เกี่ยวของกับหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 552 เลม (เปนภาษาจีนทั้งหมด) และมี
โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน Great wall Chinese จํานวนทั้งสิ้น 6 ชุด 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

          2.3.1 ทําการสํารวจความตองการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากอาจารยผูสอน 
และนักศึกษาเพื่อทําการเสนอช่ือหนังสือ และตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหกับมหาวิยาลัยทํา
การจัดหาเขาหองสมุดเพิ่มเติม 



มคอ.  

125 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

  2.3.2 ประสานงานกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนใน
ดานกิจกรรมและอุปกรณการเรียนการสอน เอกสาร หนังสือ ตํารา เพื่อคนควาในการเรียนการสอน 

  2.3.3 ประสานงานกับหองสมุดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือ
หนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียน
การสอน 

  2.3.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้ืออุปกรณสํานักงานเพิ่มเติมเพื่อบริการอาจารยในการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอนแกนักศึกษาในแตละรายวิชา 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  2.4.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  2.4.2 จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษา อาจารยในการใชทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

  2.4.3 จัดประชุมระดมความคิดจากอาจารยและนักศึกษาผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

  2.4.4 จัดทํารายงานสรุปความตองการใชเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู เพื่อแสดงถึงความ
เพียงพอและจําเปนของทรัพยากร 

  2.4.5 คณะกรรมการเสนอรายงานผลสรุปความตองการจําเปนตามลําดับข้ันเพื่อการจัดหาหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

  2.4.6 คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารยตอการใชทรัพยากรการเรียน
การสอนและความคุมคาในการใชงาน  
 

ตารางเปาหมายการดําเนินการและการประเมินผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 

1. ความเพียงพอตอความ 

จําเปนของอุปกรณการจัด 

การเรียนการสอน  
และหองปฎิบัติการ 

1.1  แต งตั้ งคณ ะกรรมก าร
ดําเนินงานสํารวจความตองการ
การใชทรัพยากร 

1.2 สํารวจความตองการการใช
ทรัพยากร และประชุมระดม
ความคิดเห็นเปนระยะ 
1.3 จัดทํารายงานสรุปความ
ตองการ ใชงานทรัพยากร 

1.1 เอกสารคําสั่งการแตงตั้ง
คณ ะก ร รม ก าร  ค รบ ต าม
รูปแบบและองคประกอบ 

1.2 แบบสํารวจ และขอมูลที่ได
จากการสํารวจ อยางครบถวน
และสมบูรณ 
1.3 รายงานสรุปความตองการ
และการใชงานทรัพยากรที่
สามารถนํามาใชประโยชนได 
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2. มีการจัดหาทรัพยากร การ
เรี ย น ก า ร ส อ น ต าม ค ว าม
ตองการจําเปนของนักศึกษา
และอาจารย 

2.1 คณะกรรมการเสนอรายช่ือ
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่
ตองการจําเปนตามลําดับข้ัน 

2.2 มหาวิทยาลัยจัดสรร 

งบประมาณหรือจัดหา 
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ตามความตองการจําเปน 

2.1 เอกสารรายการทรัพยากร
การเรียนการสอนที่ มีความ
จําเปน 

2.2 รายงานและเอกสารการ
จัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนตามความตองการจําเปน 

3. มี ก ารประเมินผลการใช
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 

3.1 คณะกรรมการสํารวจความ
พงึพอใจของนักศึกษา อาจารย
ตอการใชทรัพยากรการเรียน
ก า ร ส อ น เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุง 

3.1 ผลการสํารวจความพอใจ
ตอการใชทรัพยากรการเรียน
การสอนและความคุมคาในการ
ใชงาน 

 

 

3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  
          การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 
 3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
  3.1.1.2 ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 
 3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 3.1.3 มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและใหความเปนชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อเตรีรยมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
สําหรับคณาจารยพิเศษมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ

ปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีการเชิญคณาจารยพิเศษหรือวิทยากร มารวมบรรยายอยางนอย 

2 รายวิชา รายวิชาละ 6 ช่ัวโมง ตอ 1 ภาคการศึกษา 

2. คณาจารยพิเศษตองเปนผูมีประสบการณตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโท 
ผานการคัดเลือก และนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานกระบวนการเห็นชอบตาม
รายละเอียดมหาวิทยาลัย 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  4.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
  4.1.2 เปนผูมีจิตสํานึกรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  4.1.3 เปนผูรักความกาวหนาในวชิาชีพ 

  4.1.4 เปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่ มีความซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
  4.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานในสาขาวิชาภาษาจีน 

 4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูการทํางานกับหนวยงานอื่น  
 4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยตางหนวยงานในโครงการการบริการวิชาการ 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
          5.1.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําทั้งดานวชิาการและการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 5.1.2 กําหนดตารางเวลาของอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและแผนการ
เรียนแกนักศึกษา 
 5.1.3 หลักสูตรใหคําแนะนํานักศึกษากอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 5.1.4 หลักสูตรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณตรงในรายวิชามาเปน
วิทยากรเพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกนักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
          เปนไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
   6.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และวิเคราะหผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

 6.2 สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อพัฒนาบัณฑิตเม่ือครบรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มีสวน
รวมในการประชุมวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินการงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ . 2  ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ  หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา(ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ วิชาชีพ  ตามแบบ  มคอ. 3 และ มคอ . 4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณวิชาชีพตาม
แบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่ มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล  ่ียไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ป) 
     

 

 

เกณฑการผานการประเมิน 

 ผานเกณฑตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามเกณฑขอ 1-5 และมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานทุกตัว 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินประสิทธิผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการทดสอบ
ยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ
นักศึกษาในช้ันเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธการสอนมีการดําเนินการดังนี้ 
          1.1.1 ผูสอนประเมินตนเองตามกลยุทธการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชา 

 (มคอ.3) 
 1.1.2 ผูเรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) 
 1.1.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนรายวชิาประจําหลักสูตรโดยเทียบ
กับผลการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1.2.1 นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในดานตางๆ เชน ดานทักษะการใช

กลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมิน
รายวิชา การใชสื่อการสอนโดยการประเมินผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

1.2.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการใชกลยุทธและทักษะการสอนของอาจารย
ผูสอนโดยการสํารวจความคิดเปนหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใชกลยุทธการสอน 

1.2.3 อาจารยพี่เลี้ยงประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมตามกลยุทธการ
สอนที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพื่อการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 เพื่อใหการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพและไดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ทางหลักสูตรภาษาจีน 
จึงมีกรอบการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใน 3 ดาน ดังนี้ 
      2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
              2.1.1 นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและ
อาจารยผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
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       2.1.2 บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือการ
ประชุมกลุมยอยระหวางตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนบัณฑิต 

 
  2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ / หรือจากผูประเมินภายนอก 
                2.2.1 การประเมินจากการเยี่ยมชมของผูทรงคุณวุฒิและ / หรือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกในการเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2.2 จากการวิพากยหลักสูตร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการประเมินของ
หลักสูตร หรือจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสยีอ่ืนๆ 

 2.3.1 การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและ / หรือผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ และ / หรือการวิพากยหลักสูตร 

 2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต บัณฑิต 
นักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ดังนี้ 
3.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป (มคอ.7) 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 ทาน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 ทาน 

3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนงานสําหรับการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนตามขอกําหนดและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

      4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธการสอนจากนักศึกษาเพื่อนํามาวางแผน
และปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรทุกปการศึกษา และ
เสนอประเด็นที่จําเปนที่ตองปรับปรุงและพัฒนาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  
(ก) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตร ี 
พ.ศ. 2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

_____________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอํานาจ  
ตามความ ในม าต รา  ๑๘  (๒ )  แห งพ ร ะร าช บัญ ญั ติ มห าวิ ท ยาลั ย ร าช ภั ฏ  พ .ศ . ๒๕๔๗   
สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา               
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

            ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘   
เปนตนไป 

           ขอ ๓  ในขอบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “สภาวชิาการ” หมายถึง สภาวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 “การจัดก ารศึ กษา ” หมายถึ ง  การจัดการศึ กษาตามหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ย  
หรือหลักสูตร   อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางวชิาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวยประเมินความกาวหนา  ใน
การเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึ กษา” หมายถึ ง  นั กศึ กษาภาคปกติ แล ะนั กศึ กษาภาคสมทบมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏสวนดุสิต 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ 

 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา  
ในวันเวลาราชการหรือนอกวันเวลาราชการ 
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  “ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาภาคปกติและหรือ  
ภาคสมทบ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ขอ ๔   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ  
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวนิิจฉัย 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

___________ 

ขอ ๕  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัตติามขอกําหนดของโปรแกรมวิชาที่สมัครเขาศึกษา 

ขอ ๖  การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

ขอ ๗  มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาไดตามความเหมาะสม โดยการอนุ มัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๘  ระบบการจัดการศกึษาใชระบบทวิภาค  ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ โดยหนึ่งปการศึกษา
แบงออกเปนสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูรอน  
 หนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  ภาคเรียนฤดูรอนกําหนด
ระยะเวลาการเรียน และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการเรียนปกติ  

ขอ ๙  กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

  ภาคเรียนที่หนึง่ วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน 

    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๖  ตุลาคม 

ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียนวันที่    ๑  พฤศจิกายน 

    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๑  มีนาคม 

  ภาคเรียนฤดูรอนวันเปดภาคเรียนวันที่  ๑๘  มีนาคม  
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๒๕  พฤษภาคม 

 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคเรียนที่แตกตางจากวรรคหนึ่งก็ได แตตองเปนไป
ตามความเหมาะสม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ ๑๐  การเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร   โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   และใหรายงานผลการจัดการศึกษา
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 

หมวด ๒ 

การเรียนการสอน 

___________ 
 ขอ ๑๑  การจัดการเรียนการสอนจัดเปนคาบ   คาบละไมนอยกวาหาสิบนาที  ทั้งการ
จัดการศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 

 ขอ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได 
 ขอ ๑๓  ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดูรอนใหอาจารยคนหนึ่งๆ สอนภาคปกติไดไม

เกินสิบสองคาบตอสัปดาหและสอนภาคสมทบไดไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 
 บุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุนการสอนใหสอนไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเกณฑตาม

วรรคแรก 

 ขอ ๑๔  รายวิชาที่เปดสอนหลายหมูเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารยผูสอน 
ใชแนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดและประเมินผลเดียวกัน 

 ขอ ๑๕  ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสาร
คําสอน  และกําหนดตําราหลักทุกรายวชิาที่เปดสอนใหแกนักศึกษา 

 ขอ ๑๖  ตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยของมหาวิทยาลัย หรือผูเช่ียวชาญ
ภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขต และระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา  

 ขอ ๑๗   การฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการทําหนาที่ กํากับ ดูแล หรือควบคุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอนรายวชิาและพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูและ
ประสบการณเพิ่มเติม 

 ขอ ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยที ่ปรึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ทางวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และประเมินความกาวหนาในการเรียน 
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 ขอ ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย        
รองอธิการบดีที่ทําหนาที่เกี่ยวกับวชิาการ เปนประธาน คณบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ 
การประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษา
ของปริญญาตรี และการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการ
พิจารณาการจัดอาจารยผูสอน ตําราหลัก อาจารยที่ปรึกษา และกําหนดมาตรฐานทางวชิาการ 

                     ขอ ๒๒  การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
     วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียน 
___________ 

ขอ ๒๓  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละภาคเรียน ตามกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ วิธีการลงทะเบียน และรายวชิาที่เปดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๑)   นักศึกษาช้ันปที่หนึ่ง จะตองลงทะเบียนเรียนใหครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรช้ันปที่
หนึ่ง ของแตละโปรแกรมวิชาที่กําหนดไวในแตละภาคเรียน 

(๒)   นักศึกษาช้ันปที่สองขึ้นไป จะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนปกติ ไมนอยกวา   
เกาหนวยกิต และไมเกินยี่สิบสองหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียน   
ไดไมเกินเกาหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา และภาคเรียนฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน ได
ไมเกินเกาหนวยกิต  

(๓)  หนวยกิตขัน้ต่ําที่กําหนดไวไมใชบังคับกับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ของโปรแกรมวิชานั้นๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด หรือ 
ภาคเรียนที่คาดวาจะเปนภาคเรียนสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (๔)  ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคยศึกษาหรือสอบ
ผานไดวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาหรือสอบผานไดรายวิชาบังคับกอน
นั้นแลว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน  

(๕)  การลงทะเบียนเรียนตองไดรบัความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากอาจารยที่ปรึกษา  

(๖)  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคเรียนแตละภาค การลงทะเบียน
ลาชา อาจกระทําไดไมเกินสิบสี่วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติหรือไมเกินเจ็ดวัน  นับจากวันเปด
ภาคเรียนฤดูรอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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(๗ )  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในสิบสี่วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติ  
 หรือภายในเจ็ดวันนับจากวันเปดภาคเรียนฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค
การศึกษานั้น เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยผานความเห็นชอบของคณบดีหรือผูที่คณบดี
มอบหมายและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

(๘)  ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพักการศึกษา
สําหรับ ภาคเรียนนั้น เพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน โดย
ตองชําระคาธรรมเน ียมเพื ่อร ักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ ไมไดรักษาสภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือการเปนนักศึกษา 

(๙)  ในภาคเรียนฤดูรอน หากนักศึกษาภาคสมทบไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคเรียนนัน้ เพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสิบหาวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรักษาสภาพเปนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือการเปนนักศึกษา 

(๑๐)  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนช่ือตาม (๘)
หรือ(๙) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเปน
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้ง
คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

การอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนช่ือกลับเขาเปนนักศึกษาตาม (๘) หรือ (๙) จะตองมีเวลา
เหลือพอที่จะศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

(๑๑)  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตอ 

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๔  การเพิ่มและถอนรายวชิา 

 (๑)  การเพิ่มและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

 (๒)  การเพิ่มรายวชิาจะกระทําไดภายในสิบสี่วัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคเรียน
ปกติ หรือภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคฤดูรอน  

(๓)   การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน
สําหรับภาคเรียนปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน สําหรับภาคเรียนฤดู
รอน 

(๔)   ขั้นตอนการเพิ่ มและถอนรายวิชา  ให เปน ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชา จะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
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ขอ ๒๕  การโอนสภาพนักศึกษา  จากนักศึกษาภาคสมทบไปสูนักศึกษาภาคปกติ  ตอง  
ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๖  ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับ
เดียวกัน  

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา และขอกําหนดของแตละ
โปรแกรมวิชา 

หมวด ๔ 

การเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา 
___________ 

ขอ ๒๗  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวด ๕ 

การประเมิน 

___________ 

ขอ ๒๘  ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อให
อาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ขอ ๒๙  ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุก ๆ ระยะหาป   เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

       
       (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก  
(ข) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

วาดวยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

วาดวยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

___________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคบัเกี่ยวกับการประเมินผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนดสุิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ป ๒๕๔๘  เปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “สภาวชิาการ” หมายถึง สภาวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 “กรรมการวชิาการ” หมายถึง กรรมการวชิาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตงตั้งขึ้น เพื่อ

ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน 

 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของ           

การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม สื่อหรือ

แหลงความรูอื่น ๆ 

 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมใหกับบุคคลทั่วไปโดยใช

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบไดรายวิชาใดแลวมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตรให ซ่ึงอาจ

นําไปขอโอนผลการเรียนรายวิชาน้ันได 

 “นายทะเบียน” หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาทะเบียน

นักศึกษา 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ขอ ๔  ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวชิาที่มี การเรียน

การสอนในแตละภาคเรียน 

 การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวธิีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบปฏิบัติและ

หรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน  โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละสี่สิบถึง

แปดสิบของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวชิาการ 

 การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ  โดยมีคะแนนอยูระหวาง รอย

ละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด  หรือตามมติของสภาวชิาการ 

ขอ ๕  ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ   ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม  

แบงเปนสองระบบ  คือ 

 

 (๑)  ระบบมีคาระดับคะแนน  แบงเปนแปดระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

B ด ี(Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 

C พอใช (Fair) ๒.๐ 

D+ ออน (Poor) ๑.๕ 

D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 

F ตก (Fail) ๐.๐ 

  



มคอ.  

143 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระบบนีใ้ชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวา

สอบไดตองไมตํ่ากวา  “D”  

 นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวา จะสอบ

ไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย 

 สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรือเลือกรายวิชาอื่น 

ในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน เปน “W” 

 (๒)  ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 

PD ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 

P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 

 

 ระบบนี้ ใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  รายวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพ  รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 

 รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะผาน  การประเมิน

ใหกรรมการวชิาการกําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ 

ขอ ๖  สัญลักษณอื่นในการประเมิน  มีดังนี้ 

 (๑)  Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
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 (๒) W (Withdraw)   ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดการ

สอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน และภาคฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน ซ่ึงจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชา

เรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน

นั้นแลวและรายวชิาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

 (๓)  I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม

เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคาคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาค

เรียนถัดไป  ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด  นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย

และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว  ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชานั้น 

 (๔)  M (Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยผูสอนตอง

สงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและประสงคจะสอบใหม  จะตองสมัครสอบและชําระ

คาธรรมเนียมเทากับคาหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ  ภายในสองสัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการสอบตาม

กําหนดของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือสมัคร

และชําระเงิน แตไมมาสอบตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด  นายทะเบียนปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปนศูนย

แลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู  ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา 

ขอ ๗  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอบังคับวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนให

ไดผลการเรียนดังนี้ 

(๑)  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับผลการเรียน “P” 
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(๒)  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหไดรับผลการเรียน ดังนี้ 

  (ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Standardized Test) 

  (ข)  CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบ ที่

ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 

  (ค)  CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่

จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation  of Non-Sponsored Training ) 

  (ง)  CP (Credits from Portfolio) กรณี ไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

ขอ ๘  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคิดเปนเลขทศนิยม             

สองตําแหนง  โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไมนําหนวยกิตมารวมเปน 

ตัวหารเฉลี่ย 

 (๑)  กรณีที่สอบตกและตองเรียนซํ้าในรายวชิาบังคับ  ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและ เรียน

ซํ้าเพื่อใชเปนตัวหาร สําหรับรายวิชาเลือกไมนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหาร 

 (๒)  กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร ที่

เทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 

ขอ ๙  ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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 (๑)  มีความประพฤติดี 

 (๒)  สอบผานในรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๓)  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสองจุดศูนยศูนย 

 (๔)  มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑดังนี้ 

  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา 

(ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไมเต็มเวลา 

  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสิบภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา 

  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนแปดภาคการศึกษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา 

  ขอ ๑๐  การพนสภาพการเปนนักศึกษา  เมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 
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  (๓)  ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

  (๔ )  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการ 

เปนนักศึกษา 

 (๕)  พนกําหนดเวลาสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคเรียน และไมไดมารักษาสถานภาพการ

เปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 

 (๖)  เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๙ 

  (๗)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลกัสตูรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉลีย่

สะสม ต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนย 

  (๘)  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาหนึ่งจุดหกศูนย เม่ือสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่สอง 

นับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน 

  (๙)  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนยในภาคเรียนปกติที่สี่  ที่หก  ที่แปด  ที่สิบ 

ที่สิบสอง ที่สิบสี่ ที่สิบหก ที่สิบแปด ที่ย่ีสิบ ที่ย่ีสิบสอง และที่ย่ีสิบสี่ นับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน 

    (๑๐)  มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  (ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบหาปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบสองปการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา 

  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินหกปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ขอ ๑๑  เม่ือนักศึกษาเรียนไดหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย  ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทํา

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐(๑๐) 

หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น  ๆ  

ขอ ๑๒  ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังนี้ 

(๑)  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวาสามจุดหก

ศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสามจุด

หกศูนยจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ

อนุ ป ริญ ญ าห รื อป ระก าศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ัน สู งห รื อ ป ระก าศนี ยบั ต ร อื่ น ใด ที่ เที ยบ เท า  

ไมนอยกวาสามจุดหกศูนยและเรียนครบตามหลักสูตร  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย    ไมนอยกวาสามจุดหกศูนยจะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   
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นักศึกษาระดบัปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันการศึกษา

เดิมไมนอยกวาสามจุดสองหา และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาใน

มหาวทิยาลัย  ไมนอยกวาสามจุดสองหา แตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๒)   สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” ตาม

ระบบไมมีคาระดับคะแนน 

 (๓)   ระยะเวลาศึกษา 

  (ก)  นักศึกษาภาคปกติ   

   (๑)  หลักสูตรปรญิญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาคเรียนปกติ  และ

ไมเกินแปดภาคเรียนปกติ   

   (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาแปดภาคเรียนปกติ  

และไมเกินสิบภาคเรียนปกติ   

   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบภาคเรียนปกติ  และ

ไมเกินสิบสองภาคเรียนปกต ิ  

   (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสี่ภาคเรียนปกติ     

(ข)  นักศึกษาภาคสมทบ  

   (๑ )  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔  ป ) มี เวลาเรียนไมนอยกวาสิบสองภาค  

และไมเกินสิบสี่ภาคเรียน   

 (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบหาภาคเรียน  และ

ไมเกินสิบเจ็ดภาคเรียน   
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   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบแปดภาคเรียน  และ

ไมเกินยี่สิบภาคเรียน   

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหาภาคเรียน  และ

ไมเกินแปดภาคเรียน   

 ขอ ๑๓  นักศึกษาภาคปกติที่มหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูรอน ไมนับเปน

ภาคเรียนปกติและไมเสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม 

 นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่ไมเปนไปตามแผนการเรียนของ

โปรแกรมวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ ๑๔  นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบที่ไดรับยกเวนการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญา             

เกียรตินิยม  

ขอ ๑๕  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผล การ

เรียน “F” หรือ “NP” ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี 

ขอ ๑๖  ใหคณบดีหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนรายวิชา และให

กรรมการวชิาการ เปนผูอนุมัติผลการศึกษา 

ขอ ๑๗  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
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     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

                   

       (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก 

(ค) 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

________________ 

 

  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้ 

 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเทียบโอนผลการ

เรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

เปนตนไป 
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ขอ ๓  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้

แทน 

ขอ ๔   ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี 

 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การโอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

รวมถึงการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม

อัธยาศัย” หมายถึง การนําความรูนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือประสบการณ

การทํางานมาเทียบโอนความรูในรายวิชาหรือชุดวชิาใดวชิาหนึ่งในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 “แฟมสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบเพื่อแสดงวามีความรู ตาม

รายวชิาหรือชุดวชิาที่เทียบโอนผลการเรียนน้ัน 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ขอ ๕  การเทียบโอนผลการเรียน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรียนและการยกเวน    การ

เรียนรายวิชา นักศึกษาผูขอโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ตองกระทําใหเสร็จสิ้น ในภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ ๖  รายวชิาที่นํามาโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียน จะตองสอบไดมาแลวไมเกิน สิบป โดย

เริ่มนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียนถึงวันที่เขาศึกษา 

ขอ  ๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวนิิจฉัย  

 

หมวด ๑ 

การโอนผลการเรียน 

_____________ 

 ขอ ๘  นักศึกษาผูมีสิทธิโอนผลการเรียน ตองเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙  การโอนผลการเรียน ตองโอนทุกรายวชิาที่ศึกษามา 

ขอ ๑๐  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น สามารถโอนผลการเรียนได ในกรณีที่ศึกษามาจาก

หลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัย  

 

 

 



มคอ.  

156 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

หมวด ๒ 

การยกเวนการเรียนรายวิชา 

_____________ 

 ขอ ๑๑  นักศึกษาที่มีสิทธิยกเวนการเรียนรายวิชา จะตองเปนผูที่เคยศึกษารายวิชา   ที่ขอ

ยกเวนการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เนื้อหาสาระไมนอยกวาสองใน

สามของเนื้อหาสาระในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ ๑๒  การยกเวนการเรียนรายวชิา ตองเปนรายวชิาที่มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวารายวิชาที่

ขอยกเวนการเรียนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ ใน

รายวิชาที่นับหนวยกิต หรือไมต่ํากวา P หรือเทียบเทา และตองมีเนือ้หาสาระ    ไมนอยกวารายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓   จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสอง 

ในสามของหนวยกิตรวมขัน้ต่ําซ่ึงกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาระดับปริญญาตรี   ในอีก

สาขาหนึ่ง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งหมด รวมเขาไปในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมนําขอ ๖ และขอ ๑๒ มาพิจารณา 

ขอ ๑๕  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา   เขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป เมื่อนับรวม

กับรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไม   นอยกวา ๓๐ หนวยกิต  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ขอ ๑๖  การยกเวนการเรียนรายวิชา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะ

ยกเวนผลการเรียนรายวิชาไดไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําซ่ึงกําหนดไวในสาขาวิชาที่

กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหนวยกิตนั้นตองไดมาจากการกระทําในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ผานการทดสอบมาตรฐาน 

 (๒)  ผานการทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

 (๓)  ผานการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

 (๔)  ผานการประเมินโดยการเสนอแฟมสะสมผลงาน  

 

หมวด ๓ 

การดําเนินงาน 

______________ 

 ขอ ๑๗  นักศึกษาที่จะทําเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียนรายวิชา  ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและยื่นคํารองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๘  ใหคณะแตงตั้งกรรมการจํานวนไมเกินหาคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน

รายวิชาที่คณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

หมวด ๔ 

ระยะเวลาในการศึกษาและสิทธิของนักศกึษา 

_____________ 

 ขอ ๑๙  นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียนรายวิชา     ตองมี

เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา 

ขอ ๒๐  การนับภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา ใหถือเกณฑจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาค

ปกติ 

 ขอ ๒๑  ผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม           สวน

การยกเวนการเรียนรายวิชา การยกเวนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 

หมวด ๕ 

คาระดับคะแนนการประเมินผล 

_____________ 

 ขอ ๒๒  การโอนผลการเรียนใหไดรับคาระดับคะแนนเดิม 

ขอ ๒๓  การยกเวนการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา      นอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดรับคาระดับคะแนนการประเมินผลเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี               พ.ศ. 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

๒๕๔๘ เวนแตการยกเวนรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ไมตอง      บันทึกผล

การเรียน 

 

      

 

                                ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                                                                                                             

                

               ( คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช ) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(ง ) 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 

 

 

 
คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่ ๙๐/๒๕๕๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลกัสตูรภาษาจีน 

___________________________ 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต กําหนดใหมีการจัดทําหลกัสตูรใหมปการศึกษา 

๒๕๕๕ เพื่อใหการดําเนนิการดังกลาวเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดงันี้ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน สุกปลั่ง   ประธานกรรมการอํานวยการ 

๒. Asso.Prof.Ms.Zhang xiue    กรรมการอํานวยการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน พนาวาส  กรรมการอํานวยการ 

๔. อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ    กรรมการอํานวยการ 

๕. Mr.Lu Hanbin     กรรมการอํานวยการ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

หนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และแกไขปญหาตางๆ เพือ่ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรภาษาจีน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ลิ่มถาวรานนัต  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย ดร.อารีย พรหมรอด   กรรมการ 

๓. อาจารย ดร.ธเนศ อ่ิมสําราญ   กรรมการ 

๔. อาจารย ดร.กุลสิรนิทร ใจจริง   กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.ภูมรนิทร ภิรมยเลศิอมร   กรรมการ 

 

หนาที่ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลกัสตูร มีหนาที่ใหคําปรกึษา แนะนําการพัฒนาหลกัสตูร 

ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และสอดคลองกับนโยบายของชาติ 

มหาวิทยาลัยและสมัยนิยม 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. อาจารยดร.ฌานนท สุทธวีรกุล   ประธานกรรมการดําเนนิงาน 

๒. อาจารยนพรตัน ขนบธรรมกลุ   รองกรรมการดําเนนิงาน 

๓. อาจารยวิลาสิน ีพลอยเลื่อมแสง   กรรมการ 

๔. อาจารยกรกนก มักการณุ    กรรมการ 

๕. อาจารยสุติมา ออนแกว    กรรมการ 

๖. Mr.Wu Huachun     กรรมการ 

๗. Ms.Zhang Shunan     กรรมการ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

๘. Ms.Qiu Zhongfeng     กรรมการ 

๙. อาจารยวาทิน ีดลใจเจริญผล   กรรมการและเลขานกุาร 

๑๐.อาจารยรัตนชนก นิภาวรรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. อาจารยธนาภรณ โคตรพัฒน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวเพ็ญนภา วงศนิตกิร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๓.นางสาวกลุธิดา โกพัฒตา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที่ คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ดําเนนิการพัฒนาหลกัสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสมัยนิยม 

 

ทั้งนี้ตัง้แตวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 

สั่ง ณ วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน สุกปลั่ง) 

   คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(จ ) 

 

สัญญาจางชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน   
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(ฉ ) 

 

สรุปผลการวิพากษหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาภาษาจีน   
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

รายงานการประชุม 

การวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

คร้ังท่ี 1/2554 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2554 

ณ หองประชุมกลุมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

 

ประธาน 

 1.   นายฌานนท  สุทธวีรกุล  ประธานกรรมการรางหลักสูตร 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ลิ่มถาวรานนัต  

 2.   อาจารย ดร.อารีย  พรหมรอด 

 3.   อาจารย ดร.ธเนศ  อ่ิมสําราญ 

 4.   อาจารย ดร.กุลสิรนิทร  ใจจรงิ 

 5.   อาจารย ดร.ภูมรินทร  ภิรมยเลิศอมร 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

 1.  อาจารย ดร.ฌานนท สุทธวีรกุล  ประธานกรรมการดําเนนิงาน 

 2.  อาจารยนพรตัน  นบธรรมกุล  รองกรรมการดําเนนิงาน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 3.  อาจารยวิลาสิน ี พลอยเลื่อมแสง  กรรมการ 

 4.  อาจารยกรกนก  มักการณุ  กรรมการ 

 5.  อาจารยสุติมา  ออนแกว  กรรมการ 

 6.   Mr.Wu   Huachun  กรรมการ 

 7.   Ms.Zhang   Shunan   กรรมการ 

 8.   Mr.Qiu   Zhongfeng  กรรมการ 

 9.  อาจารยวาทินี  ดลใจเจริญผล  กรรมการและเลขานกุาร 

 10. อาจารยรัตนชนก นิภาวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 11. อาจารยธนาภรณ โคตรพัฒน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 12. นางสาวเพ็ญนภา วงศนิตกิร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 13. นางสาวกลุธิดา  โกพัฒตา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ดร.ฌานนท  สุทธวีรกุล  กลาวเปดประชุมวิพากษหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

ภาษาจีน  และกลาวขอบคณุผูทรงคณุวุฒิทุกทาน  จากนั้นกลาวถงึภาพรวมของหลกัสตูรซ่ึงตาม

โครงสรางแลวประกอบไปดวย  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  125  หนวยกิต  แบงเปนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  30  หนวยกติ  หมวดวิชาเฉพาะ  84  หนวยกิต  แบงเปนวชิาเฉพาะ  51 หนวยกิจ  หมวด
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วิชาเลือกเสรี  33  หนวยกติ  แบงเปนสองกลุมคือกลุมวชิาภาษาและกลุมวิชาความรูที่วไป  หมวดวิชา

เลือกเสรี  6  หนวยกิจ  และหมวดวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  5  หนวยกติ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 เปนการพจิารณาวิพากษหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม 

ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต โดยจะเนนการพิจารณาในเรื่อง

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หนวยกติ รายวิชา แผนการศกึษา คําอธิบายรายวิชา ใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการ

ประชุมพิจารณาวิพากษในครัง้นีมี้ขอสรุปในการพิจารณาดังนี้ 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ที่ประชุมไมมีขอขัดแยงใด 

 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 ที่ประชุมไมขัดแยงใดในเรื่องจํานวนหนวยกิต เพราะเปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอหลักสูตร 

มติที่ประชุม ไดเสนอวา 

- ในเรื่องรายวชิา ใหเปลื่ยนช่ือรายวชิา เชน การออกเสียงภาษาจีน เปนระบบเสียงภาษาจีน จะชัดเจนกวา
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และใหตัดรายวชิาโครงสรางของตัวอักษรจีนออก ใหนําไปรวมกับรายวิชา ตัวอักษรจีน จากนั้นไดเพิ่ม

รายวิชาสัทธอักษรจีนเขาไปแทน 

- คําอธิบายรายวิชา ทางคณะกรรมการและทางหลักสูตรรวมกันแกไขใหครอบคลุม กระชับ และ

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ตองการนําเสนอใหมากที่สุด 

- ดานแผนการศึกษา ทางคณะกรรมการเห็นควรใหสลับรายวิชาบางรายวิชาใหเหมาะสมกับนักศึกษาใน

แตละช้ันปและภาคการศึกษา 

- เมื่อดําเนินการแกไขแลวใหสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

 

(นางสาววาทินี ดลใจเจริญผล)     (นายฌานนท สุทธวีรกุล) 

  ผูบันทึกรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

การวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

คร้ังท่ี 2/2554 

วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม 2554 

ณ หองประชุมกลุมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

 

ประธาน 

 1.   นายฌานนท  สุทธวีรกุล  ประธานกรรมการรางหลักสูตร 

 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ลิ่มถาวรานนัต  

 2.   อาจารย ดร.อารีย พรหมรอด 

 3.   อาจารย ดร.ธเนศ อ่ิมสําราญ 

 4.   อาจารย ดร.กุลสิรนิทร ใจจรงิ 

 5.   อาจารย ดร.ภูมรินทร ภิรมยเลิศอมร 
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คณะกรรมการดําเนินงาน 

 1.   อาจารยดร.ฌานนท สุทธวีรกุล  ประธานกรรมการดําเนนิงาน 

 2.   อาจารยนพรัตน ขนบธรรมกุล  รองกรรมการดําเนนิงาน 

 3.   อาจารยวิลาสนิ ี พลอยเลื่อมแสง  กรรมการ 

 4.   อาจารยกรกนก มักการณุ  กรรมการ 

 5.   อาจารยสตุิมา  ออนแกว  กรรมการ 

 6.   Mr.Wu   Huachun  กรรมการ 

 7.   Ms.Zhang   Shunan   กรรมการ 

 8.   Mr.Qiu   Zhongfeng  กรรมการ 

 9.   อาจารยวาทินี  ดลใจเจริญผล  กรรมการและเลขานกุาร 

 10.  อาจารยรัตนชนก นิภาวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 11.  อาจารยธนาภรณ โคตรพัฒน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 12.  นางสาวเพ็ญนภา วงศนิตกิร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 13.  นางสาวกลุธิดา โกพัฒตา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ดร.ฌานนท  สุทธวีรกุล  ประธานกลาวเปดการประชุมวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน ครั้งที่ 2/2554 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
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2554 ทางผูทรงคุณวุฒิไดมีมติใหทางหลักสูตรดําเนินการแกไขตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2554 และสง

ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น ทางคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรภาษาจีนได

ทําการแกไขและสงใหทางผูทรงคุณวุฒิพิจารณานั้น ขณะนื้ทางผูทรงคุณวุฒิไดสงกลับมาพรอม

ขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

 จากที่ผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

- โครงสรางหลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิไมมีขอแกไข 

- รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และแผนการศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิเห็นตามที่คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรแกไข 

- ความเห็นเพิ่มเติม 

ผูทรงคุณวุฒิใหตรวจสอบคําผิดและยอหนาใหถูกตอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 ขอสรุปของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 รับทราบและดําเนนิการตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และมติที่ประชุม  

 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

(นางสาววาทินี ดลใจเจริญผล)     (นายฌานนท สุทธวีรกุล) 

  ผูบันทึกรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 

(ช ) 

 

   รายงานผลการวจัิย 

เรื่อง การสํารวจความตองการศกึษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
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สรุปผลการวิจัยหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

บทนํา 
 

การศึกษาความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ

คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการตอบรับการพัฒนาและเพิ่มกําลังการผลิต

ทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถที่ใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารทางดานธุรกิจและใชความรู

ที่ไดจากมหาวิทยาลัยไปเพื่อใชในการพัฒนาประเทศชาติรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใหแกองคกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการรองรับการขยายตัวในกลุมอาเซียน  รวมถึงการติดตอและทําธุรกรรมระหวาง

ประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซ่ึงในอดีตประเทศจีนไมมีการเปดเสรีทางการคา ใชระบบเศรษฐกิจแบบ

วางแผนจากสวนกลาง (Centrally Planned Economy) ไมมีภาคเอกชนหรือระบบทุนนิยม ตั้งแตป พ.ศ. 

2521 เติ้ง เสี่ยวผิง ซ่ึงเปนผูนําสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น ไดเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและ

ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ไดเริ่มเปดเสรีทางการคา 

โดยการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) อยางเปนทางการเม่ือ

วันที่ 11 ธันวาคม 2544 และมีการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศ สงผลให

เศรษฐกิจจีนซ่ึงนําโดยการลงทุนและการสงออกมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  และ

กลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด (http://th.wikipedia.org/wiki/China.) 
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เมื่อประเทศจีนกลายมาเปนประเทศที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจโลก พรอมกับการเปนประเทศ

คูคาที่สําคัญของไทย ภาษาจีนจึงเปนภาษาที่มีความสําคัญเชนกัน ผูเช่ียวชาญองคการสหประชาชาติ

กลาววา ภาษาจีนจะมีบทบาทในโลกธุรกิจและการคาขายระหวางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด 

ภาษาจีนจะกลายเปนภาษาธุรกิจที่มีความสําคัญเปนอันดับสองของโลก รองจากภาษาอังกฤษ และในป 

ค.ศ. 2020 จะขึ้นมามีบทบาททัดเทียมกับภาษาอังกฤษ (http://sichon.wu.ac.th) นอกจากนีป้ระชากรจีน

จํานวนมากยังไมสามารถเขาใจและสื่อสารภาษาอังกฤษซ่ึงถือเปนภาษาสากลได การเขาใจและการ

เรียนรูภาษาจีนจึงมีความสําคัญสําหรับนักลงทุนหรือผูที่ทําการติดตอคาขายกับประเทศจีน ปจจุบันใน

ประเทศไทย ภาษาจีนเปนภาษาที่ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเปนอันมาก และรัฐบาลไดกําหนดใหภาษาจีน

เปนภาษาตางประเทศภาษาที่สองสําหรับคนไทย จึงปฏิเสธไมไดวาการรูภาษาจีนยอมมีประโยชนอยาง

ยิ่ง  คนที่สามารถใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดคลองแคลว  ก็เทากับมีเครื่องมือช้ินสําคัญที่จะ

นําไปสูการสรางความสัมพันธ  การประกอบอาชีพ  การขยายโอกาสทางธุรกิจ  และการศึกษาหา

ความรูในวิทยาการแขนงตางๆ  ซ่ึงภาษาจีนเปรียบเสมือนคลังภูมิปญญาตะวันออกที่มีคามหาศาล 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะไดนําไปใชในการตัดสินใจในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 

และหาแนวทางใหมในการดําเนินการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของผูคาดหวังวาจะเขาเรียนตอไป 

ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี ้ทําการศึกษาระหวางเดือน กันยายน 2554- พฤศจิกายน 2554 
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วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

1. ศึกษาความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

 1. การศกึษาความตองการศกึษาในหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี ้ เปน

นักเรยีนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2554 ที่มีความตองการศกึษาตอใน

ระดับอุดมศกึษา โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง

เทากับ 400 คน การเก็บขอมูลการวิจยั ผูวิจัยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบความสะดวก (Convenience 

Sampling)   ในการทําการเก็บขอมูล 

 2. การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้

ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินกิจการโดยใชภาษาจีนในการ

ติดตอสื่อสาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกัน โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบความสะดวก (Convenience 

Sampling) จํานวน 50 คน 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาถึงความตองการศกึษาใน

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และคุณลักษณะบัณฑิตของหลกัสตูรฯ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 

ผลการวิจัย  

1. ความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  1.1.1 เพศ  

  ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครัง้นีไ้ดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่

กําลังศกึษาในปการศึกษา 2554 ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นทีใ่กลเคียง ที่มีความตองการศกึษาตอ

ในระดับอุดมศกึษา จํานวน 400 คน ผลจากการวจิัย โดยเปนเพศหญิงจํานวน 315คน คิดเปนรอยละ 

78.75 และเปนเพศชายจํานวน 85 คน คดิเปนรอยละ 21.25(ขอมูลตามตาราง 1) 

 

ตาราง 1 เพศของนกัเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

 ชาย 85  21.25  

  หญิง 315  78.75  

  รวม 400  100.0  
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 1.1.2  ภูมิลําเนา   

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน 

พบวา มีภูมิลําเนา ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ รองลงมาคือ  จังหวัด

ปทุมธานี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ และจังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

(ขอมูลตาม ตาราง 2) 

 

ตาราง 2 ภูมิลําเนาของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

ภูมิลําเนาของนักเรียน จํานวน(คน) รอยละ 

 กรุงเทพมหานคร 280  70.00  

  ปทุมธานี 35  8.75  

 นนทบุร ี 28  7.0  

 สมุทรปราการ 17  4.25  

 นครปฐม 40  10.00  

  รวม 400  100.0  

 

1.1.3 อาชีพของผูปกครอง  

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน 

พบวา อาชีพของผูปกครองประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 

37.5 พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือ  รับราชการ 
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จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ11.5และอาชีพ

อื่น ๆ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 (ขอมูลตาม ตาราง 3) 

 

ตาราง 3 อาชีพผูปกครองของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพผูปกครองของนักเรียน จํานวน (คน) รอยละ 

 ประกอบธรุกิจสวนตัว/คาขาย 150  37.5  
  พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 124  31.00  
 รับราชการ 50  12.5  
 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 46  11.5  
 อื่น ๆ 30  7.5  
  รวม 400  100.0  

 

1.1.4 รายไดของครอบครัว   

   รายไดรวมกันตอเดือนของผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน พบวา มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน มากที่สุด 

จํานวน  154 คน คิดเปนรอยละ38.5 รองลงมา คือรายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท/เดือน จํานวน 

116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 รายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จํานวน 58 คน คิดเปนรอย

ละ 14.5 รายไดมากกวา 50,000 บาท/เดือน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และรายไดระหวาง 

40,001 – 50,000 บาท/เดือนจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 (ขอมูลตามตาราง 4) 
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ตาราง 4 รายไดของครอบครัวนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

รายไดของครอบครัว จํานวน (คน) รอยละ 

 10,001 - 20,000 บาท 58  14.50  

 20,001 - 30,000 บาท 154  38.50  

 30,001 - 40,000 บาท 116  29.00  

 40,001 – 50,000 บาท 31  7.75  

 50,000 บาทขึ้นไป 41  10.25  

  รวม 400  100.0  

 

  1.1.5 แผนการเรียน  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอบแบบสอบถามพบวาเปนนักเรียนที่เรียนใน

แผนการเรียน วิทย-คณิต มากที่สุด คือ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 และ รองลงมา คือ 

แผนการเรียน ศิลป- คํานวณจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 แผนการเรียน ศิลป- ภาษา จํานวน 

62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และ แผนการเรียนอื่น ๆ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25  (ขอมูลตาม

ตาราง 5) 

 

ตาราง 5 แผนการเรียนของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

แผนการเรียน จํานวน (คน) รอยละ 

 วิทย-คณิต 201  50.25  

  ศิลป-ภาษา 92  23.00  

  ศิลป-คํานวณ 62  15.50  

  อื่น ๆ 45  11.25  

  รวม 400  100.0  
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1.1.6 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.)  

   นักเรยีนที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ระหวาง 2.51-

3.00 มากที่สุด จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75  รองลงมาคอื เกรดเฉลี่ยสะสม ระหวาง 2.01-

2.50 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 เกรดเฉลีย่สะสม ระหวาง 3.01-3.50 จํานวน 72 คน คิด

เปนรอยละ 18.00   เกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.51-4.00 จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75 และเกรด 

 

ตาราง 7  เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) ของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวน (คน) รอยละ 

 1.51 – 2.00 1  0.25  

 2.01 -2.50 101  25.25   

 2.51-3.00 175  43.75  

 3.01-3.50 72  18.00  

 3.51-4.00 51  12.75  

  รวม 400  100.0  

 

 1.2 ขอมูลความตองการศึกษาตอ 

  1.2.1 เหตุผลที่เลือกสถาบันการศึกษาที่ตองการศึกษา 

   ขอมูลความตองการศึกษาตอของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามในประเด็น เหตุผลที่

เลือกสถาบันการศึกษาที่ตองการศึกษา โดยไดทําการวเิคราะหผลดวยคาเฉลี่ย และ แปลความหมาย

คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาเทียบกับเกณฑ 5 ระดับ 

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.00 - 1.80   หมายความวา  นอยที่สุด 

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.81 - 2.60  หมายความวา นอย 
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  คาระดับคะแนน เทากับ 2.61 - 3.40  หมายความวา ปานกลาง 

  คาระดับคะแนน เทากับ 3.41 - 4.20  หมายความวา มาก 

  คาระดับคะแนน เทากับ 4.21 - 5.00   หมายความวา มากที่สุด 

 สามารถนําเสนอผลการประเมินและแยกตามประเด็นการประเมินไดดังนี ้(ขอมูลตามตาราง 8) 

  ระดับมากที่สุด อันดับ 1 คือ คาใชจายไมแพง มีคาเฉลี่ย  ( x ) เทากับ 4.71 อันดับ 2 คือ มี

สภาพแวดลอมดีมีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.53 อันดับ 3 ใกลบานและมีสาขาวิชาที่ตนสนใจเรียนดี มี

คาเฉลี่ยเทากัน ( x ) คือเทากับ 4.27  

  ระดับมาก ไดแก มีความนาเชื่อถือและช่ือเสียงของสถาบัน และการเดินทางสะดวก ปลอดภัย มี

คาเฉลี่ยที่เทากัน คาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.04 รองลงมาคือ ความมีช่ือเสียงของอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ย   

( x ) เทากับ 3.96  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.85 เปน

ความตองการของผูปกครอง และ สําเร็จการศึกษาแนนอน มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 3.50 

 ระดับปานกลาง ไดแก มีทุนการศึกษา/ทุน กยศ./ทุน กรอ. มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 3.30  

ตาราง 8 เหตุผลที่นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามใชเลือกสถาบันการศึกษาที่ตองการศึกษา 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. อันดับ แปลผล 
1. ใกลบาน 4.27 0.964 3 มากที่สุด 
2. คาใชจายไมแพง 4.71 0.716 1 มากที่สุด 
3. สภาพแวดลอมด ี 4.53 0.806 2 มากที่สุด 
4. การเดนิทางสะดวก ปลอดภัย 4.04 1.003 5 มาก 
5. มีสาขาวชิาที่ตนสนใจเรียน 4.27 0.968 3 มากที่สุด 
6. ความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของ

สถาบัน 
4.04 1.003 5 มาก 

7. ความมีชื่อเสียงของอาจารยผูสอน 3.96 1.025 7 มาก 
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8. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

3.85 1.009 8 มาก 

9. เปนความตองการของผูปกครอง 3.50 1.147 9 มาก 
10. การสําเรจ็การศึกษาแนนอน 3.50 0.871 9 มาก 
11. มีทุนการศกึษา/ทุน กยศ./ทุน กรอ. 3.30 1.003 11 ปานกลาง 
 

 1.3 ความตองการศึกษาในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

      1.3.1 ความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   

    จากขอมูลของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม พบวา มีความตองการศึกษาในหลักสูตร

ภาษาจีน จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 ไมตองการเรียน จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 

และไมระบจุํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 (ขอมูลตามตาราง9) 

 

ตาราง 9 ความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 

ความตองการศกึษาในหลกัสตูร จํานวน (คน) รอยละ 

 ตองการ 234  58.50  

  ไมตองการ 84  21.0  

 ไมระบ ุ 82  21.50  

  รวม 400  100.0  

 

 

   1.3.2 เหตุผลที่ศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 



มคอ.  

191 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

   ความตองการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนของนักเรียนที่

ตอบแบบสอบถามในประเด็น เหตุผลที่ศึกษาตอใน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

โดยไดทําการวเิคราะหผลดวยคาเฉลี่ย และ แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

มาเทียบกับเกณฑ 5 ระดับซ่ึงพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best,1986:182) คือ  

 

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.00 - 1.80   หมายความวา  นอยที่สุด 

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.81 - 2.60  หมายความวา นอย 

  คาระดับคะแนน เทากับ 2.61 - 3.40  หมายความวา ปานกลาง 

  คาระดับคะแนน เทากับ 3.41 - 4.20  หมายความวา มาก 

  คาระดับคะแนน เทากับ 4.21 - 5.00   หมายความวา มากที่สุด 

  สามารถนําเสนอผลการประเมินและแยกตามประเด็นการประเมินไดดังนี้ (ขอมูลตาม

ตาราง 10) 

   ประเด็นที่สงผลมากที่สุด อันดับ 1 คือ ความจําเปนในการใชภาษาจีนภายหลังจบ

การศึกษาในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.42 หรืออยูในระดับมากที่สุด อันดับ 2 คือ 

ตลาดแรงงานเปนที่ยอมรับมากกวา มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.36 อันดับ 3 คือ ตองการศึกษาตอใน

ระดับสูงหรือศึกษาตอตางประเทศ มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.07 อันดับ 4 คือ มีความภาคภูมิใจมากกวา

สาขาอื่น เชน ทราบวัฒนธรรมของประเทศจีน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.02  ซ่ึงอยูในระดับมาก และ 

ประเด็นที่อยูในระดับปานกลาง คือ  ตองการพัฒนาภาษาจีนใหดีขึ้น มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 3.93 และ มี

ความถนัดและช่ืนชอบภาษาจีน มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 3.48 
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ตาราง 10  เหตุผลที่ศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. อันดับ แปลผล 
1. ความจําเปนในการใชภาษาจีน

ภายหลังจบการศกึษาในการ
ติดตอสื่อสาร  

4.42 0.730 1 มากที่สุด 

2. ตองการศึกษาตอในระดับสงูหรือ
ศึกษาตอตางประเทศ 

4.07 1.063 3 มาก 

3. มีความภาคภูมิใจมากกวาสาขาอื่น 4.02 1.108 4 มาก 
4. ตลาดแรงงานเปนที่ยอมรับมากกวา 4.36 1.103 2 มาก 
5. มีความถนัดและช่ืนชอบภาษาจีน 3.48 1.061 6 ปานกลาง 
6. ตองการพัฒนาภาษาจีนใหดีขึ้น 3.93 1.103 5 ปานกลาง 

 

2. คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 

 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้

ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินกิจการที่ใชภาษาจีนในการ

ติดตอสื่อสารเปนหลัก หรือที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใชภาษาจีน โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จํานวน 50 หนวยงาน ซ่ึงในสวนแรกเปนขอมูลทั่วไปของผูประกอบการธุรกิจ 

สรุปไดดังนี ้  
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 2.1 อายุของผูประกอบการ 

  อายุของผูตอบแบบสอบถาม จากผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต จากหนวยงานภาครฐัและ

เอกชนที่ดําเนินกิจการที่ใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารเปนหลกั หรือที่เกี่ยวของกบัธุรกิจที่ใชภาษาจีน 

จํานวน 50 ราย มีรายละเอียด  พบวาเปน ผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุชวง 31 – 40 ป มี

มากที่สุด จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 62.0  รองลงมา คือ อายุชวง 41 – 50 ป จํานวน 12 ราย คิด

เปนรอยละ 24.0 อายุ 20 – 30 ปมี จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.0 และอายุชวง 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 

3 ราย คดิเปนรอยละ 6.0  (ขอมูลตามตาราง 11) 

 

ตาราง 11 ประเภทของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม   

ประเภทธุรกิจ จํานวน(คน) รอยละ 

 20 – 30 ป 4  8.0  

  31 – 40 ป 31  62.0  

 41 – 50  ป 12  24.0  

 51 ปขึ้นไป 3  6.0  

  รวม 50  100.0  

 

 2.2 การศึกษาข้ันสูงสุดของผูประกอบการ 

  การศึกษาขั้นสูงสุดของผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 ราย พบวา

การศึกษาขั้นสูงสุดที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 50.0

รองลงมาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 4 
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คน คิดเปนรอยละ 8.0 และสุดทายคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน และ 4.0 ตามลําดับ 

(ขอมูลตามตาราง 12) 

ตาราง 12 ระดับการศึกษาขัน้สูงสุดของผูประกอบการ 

ประเภทธุรกิจ จํานวน(คน) รอยละ 

 ต่ํากวาปริญญาตรี 2  4.0  

  ระดับปริญญาตรี 25  50.0  

 ระดับปริญญาโท 19  38.0  

 ระดับสูงกวาปริญญาโท 4  8.0  

  รวม 50  100.0  

 

 2.3 อาชีพของผูประกอบการ 

  จากแบบสอบถามผูใชบัณฑิตหรือผูประกอบการ จํานวน 50 ราย พบวาอาชีพที่มี

จํานวนมากที่สุด คือ พนักงานเอกชน จํานวน 23ราย คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมา คือ อาชีพอ่ืนๆ เชน 

ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย เปนตน มีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 28 ถัดไปคือ พนักงาน

รัฐวสิาหกิจ มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ18.0 และสุดทาย คือ ขาราชการ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอย

ละ 8.0 ดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 อาชีพของผูประกอบการ 

อาชีพ จํานวน(คน) รอยละ 

 ขาราชการ 9  8.0  

  พนักงานรัฐวสิาหกิจ 4  8.0  

 พนักงานเอกชน 23  46.0  

 อื่น ๆ (ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย) 14  28.0  

  รวม 50  100.0  
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2.4 ประเภทของธุรกิจ 

  ประเภทของธุรกิจของผูประกอบการจํานวน 50 ราย พบวา เปนธุรกิจการนําเขาและ

สงออก มีจํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา คือ ธุรกิจทองเที่ยว มีจํานวน 6 ราย คิดเปน

รอยละ 12.0 ถัดไป ไดแก ธุรกิจทางดานการศึกษา (เปนอาจารย) จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.0 ถัด

มา ไดแก ธุรกิจการบิน มีจํานวน 3 รายและธุรกิจการเงินการธนาคารมีจํานวน 3 รายเทากัน คิดเปน

รอยละ 6.0 ธุรกิจทางดานสารสนเทศ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และธุรกิจ SME มีจํานวน 1 

ราย คิดเปนรอยละ 2.0 ดังตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14 ประเภทของธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ จํานวน รอยละ 

 ธุรกิจนําเขาและสงออก 31  62.0  

  ธุรกิจดานการทองเที่ยว 6  12.0  

 ธุรกิจดานการศึกษา 4  8.0  

 ธุรกิจการบิน 3  6.0  

 ธุรกิจดานการเงินการธนาคาร 3  6.0  

 ธุรกิจดานสารสนเทศ  2  4.0  

 ธุรกิจ SME 1  2.0  

  รวม   50   100.0  
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 2.5 จํานวนบุคลากรในองคกร 

  จํานวนบุคลากรในองคกรของผูประกอบการจํานวน 50 รายพบวา จํานวนบุคลากรที่มี

จํานวนสูงสุด อยูชวง 11 – 50 คน มีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 40.0 ชวง 101 – 500 คน มีจํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 24.0 เปนลําดับที่สอง ถัดไปอยูชวง นอยกวา 10 คนมีจํานวน 11  ราย คิดเปนรอย

ละ 22.0 ชวงมากกวา 500 คน มีจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.0 และนอยที่สุดชวง 51 – 100  คน มี

จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ  6.0 ดังตารางที่ 15 

 

ตารางที่ 15 จํานวนบุคลากรในองคกร 

จํานวนบคุลากรในองคกร จํานวน(คน) รอยละ 

 นอยกวา 10 คน 11  22.0  

  11 – 50 คน 20  40.0  

 51 – 100 คน 3  6.0  

 101 – 500 คน 12  24.0  

 มากกวา 500 คน  4  8.0  

  รวม 50  100.0  

 

 2.6  การมีสวนรวมในการตัดสนิใจรับพนักงานในหนวยงาน 

 การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะรับพนักงานเขาทํางานในองคการหรือในหนวยงานของ

ผูประกอบการจํานวน 50 ราย พบวาผูประกอบการมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคดิเห็น มี

จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24.0 และไมมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคดิเห็นมีจํานวน 

38 ราย คิดเปนรอยละ 76.0 ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 การมีสวนรวมในการตัดสินใจรับพนักงาน 

การมีสวนรวมในการตัดสนิใจรับพนักงาน จํานวน(คน) รอยละ 

 มีสวนรวม 12  24.0  

  ไมมีสวนรวม 38  76.0  

  รวม 50   100.0  

 

 2.7 วิธีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกร 

  วิธีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคการที่ผูประกอบการจํานวน 50 ราย พบวา ใชวิธี

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (สอบทั้งสองวิธี) เปนวิธีที่ใชสูงสุด มีจํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 

34.0 รองมาใชวิธสีอบขอเขียน สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ (สอบทั้งสามวิธี) มีจํานวน 15 ราย คิดเปน

รอยละ 30.0 วิธีสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 18.0 วิธีสอบสัมภาษณมี

จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 12.0 และใชวิธีสอบปฏิบัติ มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.0 เปนวิธีที่

ผูประกอบการใชนอยที่สุด 

 

ตารางที่ 17 วิธีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคการ 

วิธีการคัดเลอืก 
จํานวน

(หนวยงาน) รอยละ 

 สอบสัมภาษณ 6  12.0  

  สอบปฏิบัติ 3  6.0  

 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 17  34.0  

 สอบสัมภาษณและปฏิบัติ 9  18.0  

 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ  15  30.0  

  รวม 50  100.0  



มคอ.  

198 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 2.8 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนท่ี

หนวยงานตองการ 

  ทําการสอบถามจากผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

ดําเนินกิจการที่ใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารเปนหลัก หรือที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใชภาษาจีนนํามาทํา

การวิเคราะหผลดวยคาเฉลี่ย และ แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาเทียบกับ

เกณฑ 5 ระดับ คือ  

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.00 - 1.80   หมายความวา  นอยที่สุด 

  คาระดับคะแนน เทากับ 1.81 - 2.60  หมายความวา นอย 

  คาระดับคะแนน เทากับ 2.61 - 3.40  หมายความวา ปานกลาง 

  คาระดับคะแนน เทากับ 3.41 - 4.20  หมายความวา มาก 

  คาระดับคะแนน เทากับ 4.21 - 5.00   หมายความวา มากที่สุด 

  สามารถนําเสนอผลการประเมินและแยกตามประเด็นการประเมินเปนรายดานตาม

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนที่หนวยงานตองการโดยไดแบง

ออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานความรู ความสามารถ 2) ดานทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลขและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และ 4) ดานบุคลิกภาพ ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการวจัิยเปนดังนี้  

  2.8.1 ดานความรู ความสามารถ 

   คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนที่หนวยงาน

ตองการในดานความรู ความสามารถไดแบงดานความรูความสามารถเปนสี่ดาน ไดแก หนึ่ง 
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ความสามารถดานการพูดภาษาจีน สอง ความสามารถดานการฟงภาษาจีน สาม ความสามารถดาน

การอานภาษาจีน และสี่ ความสามารถดานการเขียนหรือพิมพภาษาจีน  (ขอมูลตามตาราง 18) 

   ดานที่หนึ่ง ความสามารถดานการพูดภาษาจีน ที่เปนคุณลักษณะบัณฑิตพบวา ระดับ

มากที่สุด ไดแก พูดเพื่อการนําเสนอสินคาและบริการเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 รองลงมา 

คือ เพื่อการติดตอกับผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน และเพื่อนําเสนอผลงานของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย

เทากัน คือ 4.54 พูดเพื่อการติดตอกับลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 เปนลําดับสุดทาย อยูในระดับมาก 

ไดแก พูดเพื่อการติดตอทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และ การพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  

   ดานที่สอง  ความสามารถดานการฟงภาษาจีน  

   ระดับมากที่สุด ไดแก ฟงบทสนทนากับลูกคา เปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 

รองลงมา คือ ฟงบทสนทนาทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 4.30 และการฟงและการนํามาถายทอดใหผูอื่น 

(ลาม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

   ระดับมาก ไดแก ฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชา/ เพื่อนรวมงาน และฟงภาษาจีนผาน

สื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.04 ถัดไป คือ ฟงบทสนทนาในที่ชุมชน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.62 

   ดานที่สาม ความสามารถดานการอานภาษาจีน 

   พบวาความสามารถดานการอานภาษาจีนที่เปนคุณลักษณะของหลักสูตรอยูใน

ระดับมากทั้งหมด ลําดับแรก ไดแก อานเอกสารทางธุรกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา ไดแก การ

คนควาขอมูล และการวิเคราะหขอมูลที่อานมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ถัดมา คือ อาน
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แบบฟอรมทางธุรกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และสุดทาย คืออานขาวและบทความ (หนังสือพิมพ/ 

นิตยสาร/ วารสาร) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 

   ดานที่สี่  ความสามารถดานการเขียนหรือพิมพภาษาจีน 

   พบวา ดานการเขียนที่เปนคุณลักษณะของหลักสูตรอยูในระดับมาก ลําดับแรก 

ไดแก การเขียนหรือพิมพเอกสารทางธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 รองลงมา ไดแก การเขียนหรือพิมพ

จดหมายติดตอทางธุรกิจ มีคาเฉลี่ย 4.01 ลําดับที่สาม ไดแก การเขียนและพิมพจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(email) มีคาเฉลี่ย 4.00 ลําดบัที่สี่ ไดแก การจดหรือพิมพบันทึกการประชุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 การ

เขียนหรือพิมพวาระการประชุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และลําดับสุดทาย ไดแก การเขียนหรือพิมพ

บันทึกขอความที่ใชติดตอระหวางหนวยงานในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 

 

ตาราง 18 คุณลักษณะบัณฑิตฯ ดานความรู ความสามารถ 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ดานการใชภาษาจีนในการสื่อสาร    
1.1 ความสามารถดานการพูดภาษาจีน    
 1.1.1 เพื่อการติดตอกับผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน 4.54 0.646 มากที่สุด 
 1.1.2 เพื่อการติดตอกับลูกคา 4.36 0.631 มากที่สุด 
 1.1.3 เพื่อการติดตอทางโทรศัพท 4.00 1.069 มาก 
 1.1.4 เพื่อนําเสนอผลงานของหนวยงาน 4.54 0.958 มากที่สุด 
 1.1.5 เพื่อการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 3.86 1.088 มาก 
 1.1.6 เพื่อการนําเสนอสินคาและบริการ 4.72 0.454 มากที่สุด 
1.2 ความสามารถดานการฟงภาษาจีน    
 1.2.1 คําสั่งของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน 4.04 0.756 มาก 
 1.2.2 บทสนทนากับลูกคา 4.81 0.848 มากที่สุด 
 1.2.3 บทสนทนาในที่ชุมชน 3.62 1.087 มาก 
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ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
 1.2.4 บทสนทนาทางโทรศัพท 4.30 0.505 มากที่สุด 
 1.2.5 ภาษาจีนผานสื่อตางๆ  4.04 1.087 มาก 
 1.2.6 การฟงและการนํามาถายทอดใหผูอื่น ( ลาม ) 4.28 1.010 มากที่สุด 
1.3 ความสามารถดานการอานภาษาจีน    
 1.3.1 เอกสารทางธุรกิจ 4.19 1.110 มาก 
 1.3.2 อานขาวและบทความ(หนังสือพิมพ/นิตยสาร/

วารสาร) 4.10 0.822 
มาก 

 1.3.3 แบบฟอรมทางธุรกิจ   4.15 0.565 มาก 

 1.3.4 การคนควาหาขอมูล  4.18 0.998 มาก 

 1.3.5 การวิเคราะหขอมูลที่อาน    4.18 0.866 มาก 

1.4 ความสามารถดานการเขียนหรือพิมพภาษาจีน    
 1.4.1 การเขียนหรือพิมพเอกสารทางธุรกิจ    4.05 0.899 มาก 

 1.4.2 การเขียนหรือพิมพจดหมายติดตอธุรกิจ    4.01 0.822 มาก 

 1.4.3 การจดหรือพิมพบันทึกการประชุม    3.98 1.010 มาก 

 1.4.4 การเขียนหรือพิมพวาระการประชุม    3.91 1.910 มาก 

 1.4.5 การเขียนหรือพิมพบันทึกขอความที่ใชติดตอ
ระหวาง หนวยงานในองคกร    

3.83 0.955 
มาก 

 1.4.6 การเขียนและพิมพจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(email)   

4.00 0.766 
มาก 

 

  2.3.2 ดานทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนที่หนวยงาน

ตองการในดานทักษะทางปญญาการวเิคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ขอมูลตาม

ตาราง 19) 
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   ระดับมากที่สุด ไดแก การแกปญหา มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.64 และ รองลงมา 

คือ การตัดสินใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.54 การสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย(

x ) เทากับ 4.46  การวิเคราะหและนําความรูไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.44 และ การ

วางแผนการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.32  

   ระดับมาก ไดแก  การนําเสนอผลงาน มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.02  

 

ตาราง19 คุณลักษณะบัณฑิตฯ ดานทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. การนําเสนอผลงาน 4.02 .795 มาก 
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน 4.32 .653 มากที่สุด 
3. การตัดสินใจในการทํางาน 4.54 .542 มากที่สุด 
4. การสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 4.46 .542 มากที่สุด 
5. การวิเคราะหและนําความรูไปประยุกตใช 4.44 .577 มากที่สุด 
6. การแกปญหา 4.64 .525 มากที่สุด 

 

  2.3.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่หนวยงานตองการในดานคุณธรรม 

จริยธรรม (ขอมูลตามตาราง 20) 

   ระดับมากที่สุด ไดแก การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 

4.92 การตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.64 และ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.54 



มคอ.  

203 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ความเต็มใจและยินดีในการเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.48 และ เจตคติที่ดีตอการทํางาน 

มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.42   

   ระดับมาก ไดแก การเปนแบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.16  

 

ตาราง 20 คุณลักษณะบัณฑิตฯ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 4.92 .274 มากที่สุด 
2. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 4.54 .676 มากที่สุด 
3. ความเต็มใจและยินดีในการเขารวมกิจกรรม 4.48 .677 มากที่สุด 
4. การตรงตอเวลา 4.64 .663 มากที่สุด 
5. เจตคติที่ดีตอการทํางาน 4.42 .499 มากที่สุด 
6. การเปนแบบอยางที่ดี 4.16 .738 มาก 

 

  2.3.4 ดานบุคลิกภาพ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนที่หนวยงาน

ตองการในดานบุคลิกภาพ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(ขอมูลตามตาราง 21) 

   ระดับมากที่สุด  ไดแก  การทํางานเปนทีม  มีคาเฉลี่ย( x ) เท ากับ  4.80 

รับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติและอุทิศเวลา มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.72 และความสามารถปรับตัวและรับฟง

ผูอื่น มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.62 การเปนผูนําและผูตามที่ดี มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.46 เช่ือม่ันในตนเอง

และกลาแสดงออก มีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 4.38 ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน มีคาเฉลี่ย( x ) 

เทากับ 4.32 และมนุษยสัมพันธตอผูรวมงาน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.28  
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   ระดับดี ไดแก บุคลิกภาพ/การแตงกาย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.02 

ตาราง 21 คุณลักษณะบัณฑิตฯ ดานบุคลิกภาพ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเด็น คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เช่ือม่ันในตนเองและกลาแสดงออก 4.38 .805 มากที่สุด 
2. ความสามารถปรับตัวและรับฟงผูอื่น 4.62 .530 มากที่สุด 
3. บุคลิกภาพ/การแตงกาย 4.02 .622 มาก 
4. มนุษยสัมพันธตอผูรวมงาน 4.28 .454 มากที่สุด 
5. การเปนผูนําและผูตามที่ดี 4.46 .503 มากที่สุด 
6. การทํางานเปนทีม 4.80 .404 มากที่สุด 
7. รับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติและอุทิศเวลา 4.72 .454 มากที่สุด 
8. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 4.32 .794 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


