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- 1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25480221105069
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อยอ (ไทย)
: ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาจีน
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2560 เปนตนไป
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการดานภาษาจีนในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 ลาม นักแปล
8.3 พนักงานบริการ
8.4 พนักงานบริษัท
8.5 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
8.6 อาชีพอิสระ
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- 39.

ลําดับ

ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

1 นางสาวพนิดา เชาวพาณิชยเจริญ อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.

2

3

4
5

นางสาวพวงผกา สิทธิจันทร

นางสาวนุชชฎา ฉัตรประเสริฐ

นางสาวกรรณิการ ถีราวุฒิ
นายหลี่ เสาฮุย

อาจารย

ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.
B.A.
B.A.

สาขาวิชา
Chinese Linguistics
and Philology
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Chinese Philology
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
Chinese Language
and Literature
Computer Science
& Technology

สถาบัน

ป

Southwest University,
China
Southwest University,
China
ม.สงขลานครินทร
Nanjing University , China
Nanjing University, China

2556

ม.สงขลานครินทร
Guangxi Normal University,
China
ม.สงขลานครินทร
Guangxi Normal University,
China
ม.สงขลานครินทร
Xiamen University, China

2537
2554

Huazhong University of
Science & Technology ,
China
Huazhong University of
Science & Technology ,
China

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัย
ตางประเทศตามโครงการความรวมมือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค
ขอ1.7) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทและสรางสรรคใน
ดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก อีกทั้งไดกําหนดยุทธศาตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพั ฒ นาประเทศ สู ค วามมั่ งคั่ งและยั่ ง ยื น แนวทางการพั ฒ นาข อ 3.3) การส งเสริ ม ความร ว มมื อ กั บ

2553
2543
2558
2554

2541
2555
2549
2553
2550
2550
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ตางประเทศดานความมั่น คง เพื่อบู รณาการความรวมมือกับ มิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาตางประเทศ
มีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ผลิตใหไดบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาตางประเทศก็จะเปนกําลังสําคัญในผลักดันใหประเทศไทยมี
ความเชื่อมโยงกับนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตใหไดบัณฑิตที่มี
ศักยภาพในการสื่อสารภาษาจีน เนื่องจากนับตั้งแตการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เมื่อป พ.ศ.
2544 ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและขึ้นเปนผูนํา
และศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและเปนอันดับสองของโลก อีกทั้งการดําเนินนโยบาย “1แถบ1
เสนทาง”ที่เพิ่มบทบาทของจีนดวยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคตางๆ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ขยาย
บทบาทและเพิ่ ม กํ าลั งใหม สํ าหรั บ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ จี น เศรษกิ จ ส งเสริ ม ให นั ก ธุ ร กิ จ จี น ไปลงทุ น
ตางประเทศมากขึ้น นโยบาย “1แถบ1เสนทาง”สงผลกระทบตอประเทศไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยง กอใหเกิด
ประโยชน ต อประเทศไทย ทั้ งทางเศรษฐกิจ สั งคมและวั ฒ นธรรม อีกทั้งประเทศไทยมีความสั มพัน ธทาง
เศรษฐกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายดาน เชน ดานการคาและการลงทุนที่มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธุรกิจการทองเที่ยว จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนในป
พ.ศ.2559 มีนักทองเที่ยวชาวจีนจํานวน 7,936,795 คน ซึ่งในปจจุบันตลาดนักทองเที่ยวจีนเปนตลาดที่มีการ
ขยายตั วอยางรวดเร็ว และเป น ตลาดนั กท องเที่ ยวหลั กของไทย จึ งไมอาจปฏิ เสธได วาภาษาจี น กําลังทวี
บทบาทสําคัญในฐานะสื่อกลางในการประสานความรวมมือและแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งในเวทีระดับโลกและ
ภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใชภาษาจีนเปนภาษาราชการที่
สองหรือสาม เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ใหมีความทันสมัย เพื่อสอดคลองกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน และเพิ่มศักยภาพในการใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มานาน ทั้ งในด านสั งคม
เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม ป จ จุ บั น ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ก าวขึ้ น เป น ผู นํ าและศู น ย ก ลางทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใชภาษาจีนเปนภาษาราชการที่สองหรือสาม
กอรปกับหลายป มานี้ มีชาวจีน จํานวนมากไดเดิน ทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย จึงมีความจําเปน ในการ
สื่อสารกับชาวจีนอยางมาก ปจจุบันประเทศไทยจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการติดตอสื่อสารโดยตรงกับชาวจีนหรือ
ชาวจีนโพนทะเล ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจใน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ภาษาจีน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันและการอยูรวมกันอยางสันติสุข
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ต อการพั ฒ นาหลั ก สูต รและความเกี่ ยวขอ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณหรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกลาว สาขาวิชาภาษา
ตะวันออกไดพัฒ นาหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ใหมีศักยภาพ และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานทั้งในระดับภู มิภ าคและในสวนกลาง ผลิตบัณ ฑิต ใหมีความสามารถในการ คิด
วิเคราะห สามารถใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและมีความ
เขาใจในวัฒนธรรมจีน และสามารถปรับตัวใหเขาสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเสริมสราง
คุณธรรม และจริยธรรมใหบัณฑิตมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

- 5-

มคอ.2 ปริญญาตรี

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สาขาวิ ช าภาษาตะวั น ออกได พั ฒ นา
หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น มี เป าหมายผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ด านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในระดับดีมาก โดยมุงเนนการฝกทักษะในการสื่อสารภาษาจีน จัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
เสริมสรางประสบการณการตรงในการใชภาษาจีน จัดรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการในสาขาอาชีพ
ตางๆ บัณฑิตมีคุณภาพสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
รองรับความตองการของพื้นที่ ประเทศ สามารถกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บัณฑิตมี
ความเขาใจในวัฒนธรรมจีนและเห็นคุณคาในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม บัณฑิตสามารถคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพื่อนําความรูไปพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูที่ยั่งยืน อีกทั้งหลักสูตรมีการดําเนินความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อการมีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในระดับสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิ สิ ต หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ต อ งเรี ย นรายวิ ช าในหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หนวยกิต
1.1 กลุมการใชภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
1.2 กลุมบูรณาการ
จํานวน 9 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป กําหนดให อาจารย ประจําที่ สั งกัดคณะหรื อบุ คลากรของส วนงานที่ไดรั บ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปนผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเปนผู
กํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน
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14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน
หลั ก สู ต รดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อ ระหว า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได แ ก Guangxi Normal
University , Chongqing University , Xiamen
University เปนตน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ 3+1 นิ สิ ต
หลั ก สู ต รภาษาจี น ศึ ก ษา ณ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเปนเวลา 1 ปเมื่อศึกษาอยูชั้นปที่ 3
2. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น นิสิต
ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเวลา
45 วันและสามารถเทียบโอนหน วยกิตระหวางสอง
มหาวิทยาลัยได
3. แลกเปลี่ ย นบุคลากรทางด านวิ ช าการ การเรีย น
การสอน
หลั กสู ตรส งนิ สิต ฝกปฏิ บัติ สหกิจศึกษา ณ องคกร โครงการเตรีย มความพรอมปฏิ บั ติ สหกิจศึกษาและ
ภาครัฐและเอกชน ไดแก
อาชีพ หลักสูตรภาษาจีน
- โรงแรมลีการเดนพลาซา หาดใหญ
- โรงแรมชูการมารีนา ภูเก็ต
- สายการบิ น ฮ อ งกงแอร ไลน ท า อากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
- ด าน ต รว จ ค น เข าเมื อ ง ท าอ าก าศ ย าน
นานาชาติหาดใหญ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความรูดี มีปญญา เชี่ยวชาญภาษา รูวัฒนธรรมจีน กาวสูสากล
1.2 ความสําคัญ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ตั้ งแต ป พ.ศ. 2548 โดยมีวัต ถุป ระสงคมุงผลิต บั ณ ฑิ ตให มีความรู ความเขาใจที่ถูกต อง
เกี่ยวกับภาษาและวัฒ นธรรมจีน อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํ า
ความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนไปตาม
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
ในปพ.ศ.2555 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนไดมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1
โดยเพิ่มรายวิชาทักษะฟง พูด อานและเขียนภาษาจีน เพื่อใหบัณฑิตมีประสบการณและทักษะการใชภาษาจีน
อีกทั้งเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับสังคมและวัฒ นธรรมจีน เพื่อบัณฑิตมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมจีน ทั้งยังมุงเนนใหบัณฑิตเขาสูรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีประสบการณการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางแทจริง
ในปพ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะการสื่อสารทางภาษาจีนอยูในระดับดีและ
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวโนมความตองการของสังคมระดับชาติและนานาชาติ สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณจริง เพื่อประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับสูงตอไป และสามารถปรับตัวอยูใน
สั ง คมที่ มี ค วามแตกต า งทางวั ฒ นธรรมได อี ก ทั้ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน และ
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาษาจีน สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพได
2. เขาใจระบบสังคมและวัฒนธรรมจีน เพื่อสามารถดําเนินชีวิตและปรับตัวอยูในสังคมที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรมได
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนในระดับดีมาก
4. สามารถคิดและประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ไดเรียนรูอยางเหมาะสมและ
เปนระบบ
5. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
7. มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตนและรูกาลเทศะ

- 82. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. สอบถามความคิดเห็ น ของผูมีสว น
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหลักสูตรเชน
ศิษยเกา นิสิต อาจารย
2. มีการประเมิ น ผลการจั ด การเรีย น
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคเรียนและ
นํ าผ ล ก ารป ระ เมิ น ม าใช ใน ก าร
ปรั บ ปรุงและพั ฒ นาการจั ด การเรีย น
การสอน

-

3. พั ฒ น าแล ะป รั บ ป รุ ง ห ลั กสู ต ร ทุก 5 ป

กลยุทธ
กําหนดให มี การประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร
นิสิตประเมินการเรียนการสอนผาน
ระบบเว็บไซต
อาจารยผูสอนนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย
ดําเนิ นโครงการปรับ ปรุงหลั กสูต ร
ตามเกณฑการรับรองของ สกอ.
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลการประเมินความถึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร
- ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
จัดการเรียนการสอน
- มคอ. 3 – 7
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
- รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร
ทุ ก ป และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลั กสูต รเกาเพื่อใชเป น ขอมูลใน
การปรับปรุงครั้งตอไป

4. พัฒนาอาจารยในทํางานวิจัย การ - จัด งบประมาณส งเสริมการพั ฒ นา - จํานวนผลงานทางวิชาการ
ขอตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มพูน
ทักษะดานการวิจัย รวมถึงสนับสนุน
ความรูและประสบการณทางภาษาจีน อาจารยทํางานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1.

ระบบ
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจั ด การศึ ก ษาใช ร ะบบทวิ ภ าค โดยเป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก จ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และ
ให มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเป น
ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว าด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข อ 8
(ภาคผนวก จ)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2.

การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับรอง
2.2.2 เป น ผู ผ า น ก า ร คั ด เลื อ ก ที่ เป น ไป ต า ม ข อ บั ง คั บ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก จ)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตที่เขาเรียนในหลักสูตรมีความรูพื้นฐานดานภาษาจีนแตกตางกัน
นิสิตมีปญหาดานการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเนนการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
นิสิตขาดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมความรูพื้นฐานภาษาจีนใหกับนิสิตที่ไมมีความรูภาษาจีน
จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนิสิตเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนระดับ
อุดมศึกษาและเพื่อเตรียมเขาสูการเรียนวิชาเอก สําหรับนิสิตวิชาเอกชั้นปที่ 1
จัดระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการสําหรับนิสิตวิชาเอกปที่ 1 โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาใหเปนผูดูแลนิสิตตลอดหลักสูตร
จัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสําหรับการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21

มคอ.2 ปริญญาตรี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
รับนิสิต 2 แผน แบงเปนนิสิตแผน ก (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ป ) จํานวน 30 คน
และ นิสิตแผน ข ( ศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 ป ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 1 ป ) จํานวน 30 คน รวมจํานวนรับนิสิตปละ 60 คน เริ่มตั้งแตภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2560
ระดับชั้นป
แผนการเรียน
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนิสิต
รวมทั้งสิ้น
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560
ก ข
30 30

30

30
60
-

จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
ก ข ก ข ก ข
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30
30 30
60 60 90 90 120 120
120
180
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
รายการ
2560
2561
2562
2563
คาลงทะเบียน
1,560,000 3,120,000 4,680,000 6,240,000
รวมรายรับ
1,560,000 3,120,000 4,680,000 6,240,000

2564
ก ข
30 30
30 30
30 30
30 30
120 120
240
60

2564
6,240,000
6,240,000

หมายเหตุ ประมาณการ คาบํารุง คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา (คน:ป) 26,000 บาท **

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2560
758,000
3,045,200
180,000
1,239,500
5,222,700
60

2561
795,900
3,197,500
189,000
1,301,500
5,483,835
120

ปงบประมาณ
2562
2563
835,695
877,480
3,357,400 3,525,200
198,500
208,400
1,366,500 1,434,900
5,758,027 6,045,928
180
240

2564
921,350
3,701,500
218,800
1,506,600
6,348,224
240

มคอ.2 ปริญญาตรี
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหา
ของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก จ)
3.

หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
วิชาเอก
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา

129 หนวยกิต
30
93
84
63
21
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30

หนวยกิต

18

หนวยกิต

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

9

วิชาบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- 12 วิชาเลือก

ไมนอยกวา

กลุมวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

12

หนวยกิต

3

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเปนวิชาเลือกได
กลุมวิชาเลือก

ไมนอยกวา

9

หนวยกิต

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

0000163
0000164
0000165
0000166
0000167

เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟากับชีวิต
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty

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

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

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 13 0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

การอานเพื่อชีวิต
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
Economics and Management
ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
เศรษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy
ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
Visual Art and Music Appreciation
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
วิชาเอก
วิชาบังคับ
0109111 ภาษาจีนขั้นตน 1
Basic Chinese 1
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
Basic Chinese 2
0109121 การฟง-พูดภาษาจีน 1
Chinese Listening - Speaking 1
0109122 การฟง-พูดภาษาจีน 2
Chinese Listening - Speaking 2
0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1
Intermediate Chinese 1
0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2
Intermediate Chinese 2
0109213 ไวยากรณภาษาจีน 1
Chinese Grammar 1
0109214 ไวยากรณภาษาจีน 2
Chinese Grammar 2

93
84
63

2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- 14 0109221
0109222
0109223
0109311
0109312
0109321
0109322
0109323
0109324
0109341
0109342
0109411
0109461

0109215
0109216
0109325
0109326
0109327

การฟง-พูดภาษาจีน 3
Chinese Listening - Speaking 3
การฟง-พูดภาษาจีน 4
Chinese Listening - Speaking 4
การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
ภาษาจีนขั้นสูง 1
Advanced Chinese 1
ภาษาจีนขั้นสูง 2
Advanced Chinese 2
การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
Chinese Listening - Speaking for Business
การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
จีนศึกษา
Chinese Study
ภาษาจีนโบราณเบื้องตน
Introduction to Ancient Chinese
การแปลภาษาจีน
Chinese Translation
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน
Chinese Characters
สัทศาสตรภาษาจีน
Chinese Phonetics
ถอยคําสํานวนจีน
Chinese Proverbs
การอานหนังสือพิมพและสื่อสิง่ พิมพจีน
Chinese Newspaper and Media Reading
สื่อโสตทัศนภาษาจีน
Chinese Audiovisual Media

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

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

- 15 0109328
0109331
0109351
0109352
0109353
0109421
0109422
0109451
0109452
0109453
0109454
0109455
0109456
0109457
0109458

0109471
0109472
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ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Test
วรรณกรรมจีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Literature Study
การเขียนพูกันจีน
3(2-2-5)
Chinese Script Brush Writing
คอมพิวเตอรและสารสนเทศภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese for Computer and Information
ศิลปะจีน
3(2-2-5)
Chinese Traditional Arts
วาทการภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Public Speech
การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Report Writing in Chinese
การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
Teaching Chinese as a Foreign Language
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวภายในประเทศไทย
3(2-2-5)
Chinese for Inbound Tour
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Management
ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Chinese for Industry
ภาษาจีนเพื่องานสํานักงาน
3(2-2-5)
Chinese for Office Affairs
ภาษาจีนเพื่องานบริการดานการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Services
ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Chinese for Public Relations
ภาษาจีนเพื่องานดานโลจิสติกส
3(2-2-5)
Chinese for Logistics
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน 1 กลุมวิชาจากกลุมตอไปนี้ และกอนลงทะเบียนรายวิชา
ประสบการณเชิงปฏิบัตินิสิตตองผานเกณฑคะแนนขั้นต่ําจากการสอบวัดระดับ
มาตรฐานภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือตามที่หลักสูตรกําหนด
กลุม 1
ประสบการณการใชภาษา
6(0-18-0)
Experience in Language Use
สัมมนาประสบการณการใชภาษา
3(0-9-0)
Seminar on Language Use
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กลุม 2
0109473 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
กํ า หนดให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ และได รับ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ที่
หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึง
วันที่ขอโอน
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประกอบดวยเลข 7 หลัก
มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 00
หมายถึง ศึกษาทั่วไป
เลข 01
หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 09
หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน
เลขรหัสหลักที่หา
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลข 1
หมายถึง ชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง ชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง ชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง ชั้นปที่ 4
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุม วิชา
เลข 1
หมายถึง ภาษาและภาษาศาสตร
เลข 2
หมายถึง การใชภาษา
เลข 3
หมายถึง วรรณคดีและวรรณกรรม
เลข 4
หมายถึง ปรัชญา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
เลข 5
หมายถึง ทักษะเฉพาะกิจ
เลข 6
หมายถึง การแปล
เลข 7
หมายถึง ประสบการณวิชาชีพ
เลขรหัสหลักสุดทาย
หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดหรือกลุมวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นิสิตแผน ก (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ป ) และนิสิตแผน ข (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ป ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ป ) นิสิตทั้ง 2 แผนลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการศึกษาเดียวกันและลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
โดยนิ สิ ต แผน ข เมื่ อ ศึ ก ษาชั้ นป ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 จะศึ กษา ณ มหาวิ ทยาลั ยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การใหคาระดับขั้นของนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ใหยึดตามการประเมินผลของมหาวิทยาลัยนิสิตเลือกไปศึกษา

ชั้นปที่ 1
0000111
0000121
0000161
0109111
0109121

ชั้นปที่ 2
0000262
0000263

0109211
0109213
0109221
0109...
….…

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
วิชากลุมการใชภาษา
6
วิชากลุมการใชภาษา
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
วิชากลุมบูรณาการ
วิชากลุมบูรณาการ
3
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
วิชาเอก วิชาบังคับ
6
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
ภาษาจีนขั้นตน 1
3(2-2-5)
วิชาเอก วิชาบังคับ
การฟง-พูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
0109122 การฟง-พูดภาษาจีน 2
รวมหนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา)
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนทองถิ่น
วิชาเลือก
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
วิชาเอกบังคับ
ภาษาจีนขั้นกลาง 1
ไวยากรณภาษาจีน 1
การฟง-พูดภาษาจีน 3
วิชาเอกเลือก
..................................
วิชาเลือกเสรี
.................................
รวมหนวยกิต

15
หนวยกิต
3
3(2-2-5)
3(1-6-2)
3
9
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
3(.........)
3
3(.........)
21

ชั้นปที่ 2
0000261

0109212
0109214
0109222
0109223
.........

รวมหนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วิชากลุมบูรณาการ
สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาเลือก
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
วิชาเอกบังคับ
ภาษาจีนขั้นกลาง 2
ไวยากรณภาษาจีน 2
การฟง-พูดภาษาจีน 4
การอานภาษาจีน 1
วิชาเลือกเสรี
..................................
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15
หนวยกิต
3
3(3-0-6)
3
12
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3(.........)
21
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- 19 ชั้นปที่ 3
0109311
0109321
0109322
0109323
0109341
0109...

ภาคเรียนตน
วิชาเอก บังคับ
ภาษาจีนขั้นสูง 1
การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
การอานภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 1
วัฒนธรรมจีน
วิชาเอก เลือก
.................................
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
0109411
0109461
0109...
0109...

ภาคเรียนตน
วิชาเอก บังคับ
ภาษาจีนโบราณเบื้องตน
การแปลภาษาจีน
วิชาเอก เลือก
..................................
..................................
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
3(.........)
18
หนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3(.........)
3(.........)
12

ชั้นปที่3
0109312
0109324
0109342
0109...
0109...
0109...

ภาคเรียนปลาย
วิชาเอก บังคับ
ภาษาจีนขั้นสูง 2
การเขียนภาษาจีน 2
จีนศึกษา
วิชาเอก เลือก
..................................
..................................
..................................
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนปลาย
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
กลุม 1
0109471 ประสบการณการใชภาษา
0109472 สัมมนาประสบการณการใชภาษา
กลุม 2
0109473 สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9
3(.........)
3(.........)
3(.........)
18
หนวยกิต
9
6(0-18-0)
3(0-9-0)
9(0-27-0)
9

- 20 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และนํ า เสนอด ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค น คว า ความรู จ ากการอ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a handon practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพมา
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
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0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese
social and cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication,
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
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0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162

สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภู มิรัฐ ศาสตร ชาติ พัน ธุสั มพั น ธ ความเป น มา อัตลั กษณ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑตัดสินทางจริยธรรม
คําสอนสําคัญทางศาสนา มนุษยกับโลก มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide
the development of persons and society by learning, understanding and thinking
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings,
man and the world, relationship between man and man including the values in human
life
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0000165

ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข า ถึ งงานทั ศ นศิ ล ป ดนตรี และภาพยนตร อ ย างรู เท าทั น
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies; recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
0000166

ไฟฟากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ า ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โครงสร า งค า ไฟฟ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ า และการคํ า นวณ ค า ไฟฟ า
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณ คาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณ ภาพชีวิต กับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty;
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health
and beauty
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0000168

การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝ ก อ า นจากบทความ บทประพั น ธ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest, present the key
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล น กีฬ าหรื อออกกําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบั ติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ ชุมชน การพัฒ นาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดํ าเนิ นชี วิต
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle;
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society; case studies of the community economy using social critique positively
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0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล น พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สิ่ ง สร า งสรรค ในภาคใต และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of
Local Wisdom and local learning resources
0000263

วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชน เรี ย นรู เชิ งบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภาคใต กลไก
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each
community which leads to sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตรและการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ย ง การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
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0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสรางสรรค
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music
that can be used to design and improve the quality of life
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections, political role of government;
business and public sector organizations; major problems of political and public
administration, including the political reform in Thailand
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0109111 ภาษาจีนขั้นตน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
ระบบสัทอักษร โครงสรางและหลักการเขียนตัวอักษรจีน คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันระดับตน ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน สามารถสื่อสาร
ภาษาจีนในชีวิตประจําวันระดับตนได โดยใชคําศัพทประมาณ 500 คํา
Chinese phonology, structures and principles of writing Chinese characters,
vocabulary, basic Chinese sentence structures, basic Chinese conversations in everyday life,
the practice of listening, speaking, reading and writing, the ability to communicate in basic
Chinese conversations in everyday life with vocabulary range of approximately 500 words.
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจี น พื้น ฐาน บทสนทนาที่ใชในชี วิต ประจําวั นระดับ กลาง
ขอความสั้น ๆ ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน สามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจําวันระดับกลางได
โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา และฝกใชพจนานุกรมจีน-ไทย
Basic Chinese vocabulary and sentence structures, intermediate Chinese
conversations in everyday life, short text, the practice of listening, speaking, reading and
writing, the ability to communicate in intermediate Chinese conversations in everyday life
with additional vocabulary of approximately 500 words, the practice in using a Chinese –
Thai dictionary.
0109121 การฟง-พูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 1
คําศัพท ประโยค บทสนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกฟง ออกเสียงและพูดภาษาจีน
ในรูปแบบการสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
Vocabulary, sentences and easy Chinese conversations in everyday life, the
practice of listening, pronunciation, and speaking through Chinese conversations in
everyday life properly.
0109122 การฟง-พูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 2
คําศัพท รูปประโยคที่ซับซอนขึ้น บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ฝกฟงและพูดในรูปแบบ
การสนทนาจากสถานการณที่กําหนดไดอยางถูกตอง
Vocabulary, sentences of more complex pattern, Chinese conversations in
different situations, the practice of Chinese speaking and listening through conversations in
different situations properly.
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0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีนระดับกลาง บทสนทนาจากสถานการณตาง ๆ บทความ
ทั่วไป ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน สามารถสรุป จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน โดยใชคําศัพท
เพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา
Chinese vocabulary and sentence structures of intermediate level, Chinese
conversations in different situations, articles, the practice of listening, speaking, reading and
writing, the ability to make conclusion and identify main idea of the read passage
with additional vocabulary of approximately 500 words.
0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 2
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีนระดับกลาง บทความทั่วไป ฝกทักษะการฟง พูด อานและ
เขียน สามารถสรุป จับใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 500
คํา
Chinese vocabulary and sentence structures of intermediate level, articles, the
practice of listening, speaking, reading and writing, the ability to make conclusion, identify
main idea and express opinions about the read passage, with additional vocabulary of
approximately 500 words.
0109213 ไวยากรณภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar 1
ระบบคําในภาษาจีน หนวยคํา วิธีการสรางคํา ชนิดของคําและหนาที่ของคํา การใชคําชนิด
ตาง ๆ ไดถูกตอง
Chinese morphology, morphemes, word building, types and functions of
words, accurate use of words.
0109214 ไวยากรณภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar 2
ชนิดของวลีและประโยค โครงสรางประโยค อธิบายและวิเคราะหหลักการใชวลี สวนประกอบ
ของประโยค รูปแบบประโยคและใชประโยคไดถูกตอง
Types of phrases and sentences; sentence structures, explanation and analysis
of Chinese phrase usage, components of a sentence, sentence patterns and the ability to
use sentences properly.
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0109215 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน
3(3-0-6)
Chinese Characters
ประวัติความเปนมา โครงสราง วิวัฒนาการของตัวอักษรจีน ฝกวิเคราะหโครงสรางตัวอักษร
จีนสามารถเดาความหมายของอักษรจีนจากโครงสรางได
Background, structures and development of Chinese characters, the practice
of Chinese character analysis, the ability to guess meaning of Chinese characters from their
structures.
0109216 สัทศาสตรภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Phonetics
เสียง ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สรีระสัทศาสตรเกี่ยวกับอวัยวะที่ใชในการออกเสียง วิธีการ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาจีนกลาง สามารถออกเสียงภาษาจีนกลางไดถูกตอง
Sound and sound system of Mandarin Chinese, phonetics and articulatory
organs used in producing sounds; the pronunciation of consonant sound, vowel sounds
and tonal symbols of Mandarin Chinese, the ability in Mandarin Chinese pronunciation,
0109221 การฟง-พูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 3
คําศัพท บทความสั้น ๆ บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ฝกฟงและพูดสรุปใจความสําคัญ
พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม
Vocabulary, short passages, conversations for different situations, the practice
of listening and speaking for main ideas and expressing ideas and opinions appropriately.
0109222 การฟง-พูดภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 4
คําศัพท ขาว ประกาศตาง ๆ บทความ นิทาน ฝกฟงและพูดสรุปใจความสําคัญ แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะหและอภิปรายจากหัวขอตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
Vocabulary, news, announcements, articles, tales, the practice of listening and
speaking for main ideas and expressing ideas and opinions, the ability to analyze and
discuss different topics appropriately.
0109223 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
กลวิธีการอานเพื่อทําความเขาใจ ฝกทักษะการอาน วิเคราะหความหมายของคําในบริบทตาง
ๆ สั่งสมคําศัพทภ าษาจีน จากบทวรรณกรรมที่เขาใจงาย โดยเนน การอานออกเสีย งและการจั บใจความ
สําคัญจากบทความที่อาน
Reading comprehension strategies; the practice of reading, analyzing word
meaning in different contexts, collecting Chinese vocabulary from easily understood
literature, with the emphasis on reading aloud and the ability to get main idea from the
readpassage.
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0109311 ภาษาจีนขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Chinese 1
คําศัพทความหมายเหมือนกัน คําศัพทความหมายใกลเคียงกัน สํานวน โครงสรางประโยค
ภาษาจี น ที่ ซับ ซ อ นและรู ป แบบภาษาเขี ย นจากบทความ ฝ กสรุ ป จั บ ใจความสํ าคั ญ วิ เคราะห วิ จ ารณ
บทความที่อานผานทักษะการฟง พูด อานและเขียน โดยใชคําศัพทพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา
Synonyms, words with similar shades of meaning, idioms, Chinese complex
sentence structures, form and pattern of written language in an article, the practice of
making a summary, detecting main idea, analyzing and criticizing the read article through
listening, speaking, reading and writing with additional vocabulary of approximately 500
words.
0109312 ภาษาจีนขั้นสูง 2

3(2-2-5)

Advanced Chinese 2
คําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางประโยคภาษาจีนที่ยาวและซับซอนขึ้น ฝกวิเคราะห วิจารณ
ตีความประโยค บทความ สะทอนแนวคิดผูเขียน ผานทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้น
500 คํา
Technical terms, Chinese more complex and longer sentence structures, the
practice of analyzing, criticizing and interpreting sentences and texts to reflect author’ s
views through listening, speaking, reading and writing with additional vocabulary of
approximately 500 words.
0109321 การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ

3(2-2-5)

Chinese Listening - Speaking for Business
คําศัพท สํานวน ประโยค บทสนทนาภาษาจีนที่ใชในเชิงธุรกิจ ฝกฟงและพูดสนทนาโตตอบ
ทางธุรกิจในบริบทตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
Chinese vocabulary, idioms, sentences and conversations for business
purpose, the practice of listening to and performing business conversations in different
contexts accurately and appropriately.
0109322 การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2

3(2-2-5)

กลวิธีการอาน เพื่อสรุป วิเคราะหประเด็นสําคัญ จากบทวรรณกรรมที่ซับซอนขึ้น ฝกการอาน
จับใจความและแสดงความคิดเห็นจากบทความที่มอบหมายทั้งในและนอกหองเรียน ผานทักษะการพูดและ
การเขียน
Reading strategies for making conclusion and analyzing key issues in complex
literature, the practice of reading for main idea of the article and expressing opinions both
inside and outside the classroom through speaking and writing.
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3(2-2-5)

หลักการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การใชคํา ประโยค สํานวนโวหาร ฝกเขียนขอความสั้น ๆ
ยอหนา จดหมายสวนตัวและบันทึกประจําวันได
Principles of basic Chinese writing, the use of words, sentences, idiomatic
phrases, the practice of writing short texts, paragraphs, personal letters and diary.
0109324 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
หลักการเขียนบรรยาย เขียนยอความ สรุปความ เขียนเชิงวิเคราะหวิจารณ ฝกเขียนบทความ
ภาษาจีนตามรูปแบบการเขียนได
Chinese descriptive writing, summary writing, making conclusion, analytical and
critical writing, the practice of Chinese article writing following its particular genre.
0109325 ถอยคําสํานวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs
รูปแบบ ประเภท โครงสราง ความหมายและที่มาของถอยคําสํานวนจีน สามารถประยุกตใช
ในรูปแบบและความหมายที่ถูกตอง
Form, type, structure, meaning and background of Chinese proverbs, the
application of proverbs with correct form and meaning.
0109326 การอานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper and Media Reading
คําศัพท การใชภาษา รูปแบบงานเขียนประเภทตาง ๆ ในหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน ฝก
อานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน สามารถสรุป จับใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อานได
Vocabulary, language use, and various genres of writing exhibited in Chinese
newspapers and media, ability in making conclusion, detecting main idea and expressing
opinions based on the read text.
0109327 สื่อโสตทัศนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Audiovisual Media
ภาษาจีนจากสื่อ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฝกสรุปใจความสําคัญ วิเคราะหและแสดงความ
คิดเห็น ผานทักษะการฟง พูด อานและเขียน
Chinese language in media, films, radio, television, the practice of making
conclusion, analyzing and expressing opinions through listing, speaking, reading and writing
skills.
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0109328 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Test
ศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาจีน ฝกทักษะการฟง การอาน และการเขียน เพื่อการ
สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ฝกทําขอสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนระดับ 3 - 6
Chinese vocabulary, idioms and sentence structures, the practice of Chinese
listening, reading and writing skills for Chinese language standardized tests; the practice in
doing Chinese standard test levels 3 - 6.
0109331 วรรณกรรมจีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Literature Study
ประวัติความเปนมาของวรรณกรรมจีนโบราณและวรรณกรรมจีนรวมสมัยที่สําคัญ วิเคราะห
รูปแบบ เนื้อหา ภาพสะทอนทางสังคม วัฒนธรรมและแนวคิดของผูประพันธที่สะทอนจากวรรณกรรมในแต
ละยุคสมัย
History of important old and contemporary Chinese literature, analysis of
form, content, reflection of society, culture, and idea of an author as exhibited in literary
works of each period.
0109341 วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Culture
วัฒนธรรมจีนดานระบบความเชื่อ ศาสนา เทศกาลประเพณี วิถีชีวิต การอยูรวมกันในสังคม
และศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผานทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน
Chinese culture regarding beliefs, religions, festivals, traditions, way of life, coexistence in society, self-study through the practice of Chinese listening, speaking, reading
and writing skills
0109342 จีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา ระบบการเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ บทบาท
ประเทศจีนตอสังคมโลกในปจจุบันโดยสังเขป ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผานทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีน
Geography, history, philosophy, politics and governance, education, economy
and current role of China in the world, self-study through the practice of Chinese listening,
speaking, reading and writing skills.
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0109351 การเขียนพูกันจีน
3(2-2-5)
Chinese Script Brush Writing
ประวัติความเปนมา หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนรูปแบบตาง ๆ วิธีการจับพูกัน ฝกเขียน
พูกันจีนอยางถูกตองและมีศิลปะ
Background, principles and techniques in writing Chinese characters.
Paintbrush holding technique and the practice of writing Chinese characters correctly and
artistically.
0109352 คอมพิวเตอรและสารสนเทศภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese for Computer and Information
คําศัพทภ าษาจีน ด านคอมพิวเตอร และสารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตในสํานั กงาน
จัดทําเอกสารภาษาจีนประเภทตาง ๆ สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาคนควา การทํารายงาน
สรางสรรคและนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมประยุกต
Chinese technical terms in the field of computer and information, the use of
computer programmes in an office to produce various types of Chinese document,
information searching on Internet for study and report writing, creating and presenting
works through computer programmes.
0109353 ศิลปะจีน
3(2-2-5)
Chinese Traditional Arts
ความเปนมาของศิลปะจีนแขนงตาง ๆ เบื้องตน เชน การรองเพลงพื้นบาน นาฏศิลปจีน การ
วาดภาพจีน การถักเชือกจีน การตัดกระดาษแบบจีน หมัดมวยจีน เปนตน สามารถสรางสรรคผลงานที่มา
จากการฝกปฏิบัติได
Background of basic and traditional Chinese arts like folk song singing,
traditional dancing, painting, rope braiding, paper cutting, and boxing. The practice and
creation of Chinese artistic works.
0109411 ภาษาจีนโบราณเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Ancient Chinese
คําศัพ ท ความหมายของคําศั พท โครงสรางประโยคในภาษาจี น โบราณจากบทวรรณกรรม
อรรถาธิบ ายคําศัพท ประโยคภาษาจีน โบราณเป นภาษาจีนป จจุบั น เนน คําศัพทที่ยังคงใชอยูในภาษาจีน
ปจจุบัน โดยผานทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน
Vocabulary, meaning of words, sentence structures of old Chinese from
literature. Explanation of transformation of old Chinese vocabulary and sentences to
contemporary Chinese with the emphasis on vocabulary currently used through the
practice of Chinese listening, speaking, reading and writing.
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0109421 วาทการภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Public Speech
รูปแบบ สํานวนโวหาร การใชถอยคํา น้ําเสียง บุคลิกภาพ ลีลาการพูด ฝกรางคํากลาวและฝก
พูดในสถานการณตาง ๆ
Models, rhetoric, expressions, tones, personality, and speech styles. The
practice of drafting and giving speeches for different situations.
0109422 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Report Writing in Chinese
รูปแบบภาษาเขียน รูปแบบและโครงสรางรายงานทางวิชาการ วิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวาง
เคาโครงเรื่อง การเขียนรายงาน การอางอิง ศึกษาตัวอยางการเขียนรายงานภาษาจีน ฝกเขียนรายงานเปน
ภาษาจีน
Written form of language, models and structures of academic report, data
collecting techniques, outlining a report, report writing and referencing. A study of sample
Chinese report writing. The practice of writing a report in Chinese.
0109451 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลั กและวิธีการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาตางประเทศ การสรางบทเรียนภาษาจี น การ
จัดทําแผนการสอน การผลิตสื่อ วิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและการออกขอสอบภาษาจีน
Principles and methods in teaching Chinese as a foreign language, Chinese
lesson design, lesson planning. materials production, methods in evaluating student’ s
learning and Chinese language test construction.
0109452 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวภายในประเทศไทย
3(2-2-5)
Chinese for Inbound Tour
คําศัพท ประโยค บทสนทนาการให บ ริการด านการทองเที่ย วในประเทศไทย การแนะนํ า
สถานที่ทองเที่ยว การจัดกําหนดการเดินทาง การทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฝกทักษะการฟง
พูด อานและเขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในการใหบริการดานการทองเที่ยวได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences and conversations in tourism service in Thailand,
introducing tourist attractions, making a trip schedule, creating documents for tourism
public relations. The practice of Chinese listening, speaking, reading and writing for
communication in tour services including study tour.
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0109453 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Management
คําศัพท ประโยค บทสนทนาการใหบริการตางๆในโรงแรม การบริการสวนหนา การบริการ
งานแมบานและบริการอื่นๆ ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในการใหบริการใน
โรงแรมได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences and conversations in hotel services, front office
services, housekeeping and other services. The practice of Chinese listening, speaking,
reading and writing for communication in hotel services including study tour.
0109454 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Chinese for Industry
คําศัพท ประโยค บทความ บทสนทนาภาษาจีนในงานดานอุตสาหกรรม ตัวอยางคูมือการใช
อุป กรณ เครื่องมือเครื่องจักร ระบบมาตรฐานอุต สาหกรรม ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขีย น เพื่อใช
ภาษาจีนสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรมได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences, passages and Chinese conversations in industry.
Sample of booklets of equipment and machine instructions, and industry standards. The
practice of Chinese listening, speaking, reading and writing for communication in industry
including study tour.
0109455 ภาษาจีนเพื่องานสํานักงาน
3(2-2-5)
Chinese for Office Affairs
คําศัพท ประโยค บทสนทนาภาษาจีน เอกสารสํานั กงาน การประสานงาน รูปแบบตางๆ
งานดานการประชุม ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในงานสํานักงานได พรอมทั้ง
ศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences, and Chinese conversations. Office documentation,
various forms of co-ordination and meeting. The practice of Chinese listening, speaking,
reading and writing for communication in office affairs iincluding study tour.
0109456 ภาษาจีนเพื่องานบริการดานการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Service
คําศัพท ประโยค ขอความ บทสนทนา ในการใหบริการดานการบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การ
บริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน คําประกาศ ฝกทักษะการฟง พูด อาน เชียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสาร
ในการใหบริการดานการบินได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences, short messages and Chinese conversations in airline
service. Air ticket booking, ground service providing, cabin service providing and
announcement. The practice of Chinese listening, speaking, reading and writing for airline
service iincluding study tour.
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0109457 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Chinese for Public Relations
คําศัพท ประโยค ขอความ ในการนําเสนอขอมูล การแถลงขาว การใหสัมภาษณ คําประกาศ
การประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่ งพิมพ ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชภาษาจีน ในการประชาสัมพัน ธได
พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences, short messages in information presentation, giving
news, interviews, announcement and public relations through printed materials. The
practice of Chinese listening, speaking, reading and writing for public relations including
study tour.
0109458 ภาษาจีนเพื่องานดานโลจิสติกส
3(2-2-5)
Chinese for Logistics
คําศัพท ประโยค บทสนทนาภาษาจีนในงานดานโลจิสติกส การวางแผน การจัดซื้อจัดหา การ
กระจายสินคาและคลังสินคา การจัดการลูกคาสัมพันธ ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีน เพื่อใช
ภาษาจีนสื่อสารในงานดานโลจิสติสได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
Vocabulary, sentences Chinese conversations in logistics, planning, purchasing,
goods distributing, warehouse and customer relations. The practice of Chinese listening,
speaking, reading and writing for communication in logistics including study tour.
0109461 การแปลภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Translation
หลักการแปล กลวิธีการแปล การแปลงานเขียนประเภทตาง ๆจากสื่อที่หลากหลาย ฝกแปล
ประโยค ขอความ บทความ งานเขียนประเภทตาง ๆ และฝกขัดเกลาสํานวน จากภาษาจีนเปนภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาจีน
Principles of translation, translation strategies, translation of written texts from
various sources. The translation practice of sentences, short messages, passages and other
forms written texts. The practice of editing translated text from Chinese to Thai and Thai to
Chinese.
0109471 ประสบการณการใชภาษา
6(0-18-0)
Experience in Language Use
ฝกปฏิ บั ติ งานโดยใช ภ าษาจี น หรื อภาษาต างประเทศในองคกร สถานประกอบการต าง ๆ
เพื่อใหเกิดความรู ทัศนคติ และประสบการณการทํางาน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
Joining a practicum to practice Chinese language or Foreign language skills in
an organization or a workplace to obtain knowledge, attitudes and work experience for a
period of 8 weeks.
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0109472 สัมมนาประสบการณการใชภาษา
3(0-9-0)
Seminar on Language Use
เขียนรายงานและนําเสนอประสบการณที่ไดเรียนรู ประเด็นปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกปญหาจากการฝกประสบการณในองคกร สถานประกอบการเปนภาษาจีน
Writing a report in Chinese and doing a presentation reflecting experiences,
problems, difficulties and suggested solutions from the practicum in particular organization
or workplace.
0109473 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
ปฏิบัติงานโดยใชภาษาจีนหรือภาษาตางประเทศ ในหนวยงาน องคกรตาง ๆ โดยเนนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู
ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณจริง จัดทําโครงงานรวมกับหนวยงาน เขียนรายงานและนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติงาน เปนระยะเวลา16 สัปดาห
Joining an internship programme for 16 weeks in a workplace or organization
where Chinese or Foreign language are used focusing on quality of work performance
suitable for student’s level of education and beneficial to the organization, to enable the
student to gain knowledge, skills, attitudes, and true experiences. Doing a collaborative
project with the organization, writing a report and giving an oral presentation on work
experience.

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 38 3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

1 นางสาวพนิดา เชาวพาณิชยเจริญ อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.

2

3

4
5

นางสาวพวงผกา สิทธิจันทร

นางสาวนุชชฎา ฉัตรประเสริฐ

นางสาวกรรณิการ ถีราวุฒิ
นายหลี่ เสาฮุย

อาจารย

ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย

ศศ.บ.
M.A.
B.A.
B.A.

สาขาวิชา
Chinese Linguistics
and Philology
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Chinese Philology
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and
Applied Linguistics
Computer Science
& Technology
Chinese Language
and Literature

สถาบัน

ป

Southwest University,
China
Southwest University,
China
ม.สงขลานครินทร
Nanjing University , China
Nanjing University, China

2556

ม.สงขลานครินทร
Guangxi Normal University,
China
ม.สงขลานครินทร
Guangxi Normal University,
China
ม.สงขลานครินทร
Xiamen University

2537
2554

Huazhong University of
Science & Technology
Huazhong University of
Science & Technology

3.2.2 อาจารยพิเศษ
การแต ง ตั้ ง คณ าจารย ที่ ส อนบางเวลาและอาจารย พิ เ ศษ จะคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และความรู ค วามสามารถในรายวิ ช าที่ จ ะแต ง ตั้ ง โดยต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการสภาวิชาการ และมีสัดสวนตอ
คณาจารยในหลักสูตร เปน 1 : 25

2553
2543
2558
2554

2541
2555
2549
2553
2550
2550
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่อใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดหมวดรายวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
ให กับนิสิตชั้น ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นิสิตเลือกลงทะเบียนในรายวิชา 0109471 ประสบการณ การใชภ าษา
และรายวิชา 0109472 สัมมนาประสบการณการใชภาษาหรือลงทะเบียนในรายวิชา 0109473 สหกิจศึกษา
โดยมีองคประกอบดังนี้
(1) นิ สิต เขาปฏิ บั ติ งานในหน วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนในหน าที่ที่เกี่ยวกับ การใช
ภาษาจีน จํานวนไมนอยกวา 8 สัปดาห ในรายวิชา 0109471 ประสบการณการใชภาษา
(2) นิสิตเขาปฏิบัติสหกิจในหนวยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ในหนาที่ที่เกี่ยวกับการใช
ภาษาจีน จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาหหรือ 4 เดือน โดยนิสิตเปนผูเลือกสถานที่เขาปฏิบัติสหกิจ พรอมทั้ง
แจงใหอาจารยในสาขาวิชา ศูนยสหกิจศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการประสานงาน สาขาวิชามีการจัดใหอาจารย
ประจําสาขาและเจาหนาที่สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติสหกิจ โดยสาขาวิชามีการจัดปฐมนิเทศกอน ระหวาง และหลังทําการปฏิบัติสหกิจ เมื่อนิสิตเขา
ปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการ มีพนักงานที่ปรึกษาใหคําแนะนําและดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติสห
กิจและมีหนาที่รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการและปฏิบั ติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการอยางเครงครัด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 บูรณาการความรูที่ไดเรียนและประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณภาคสนามในการ
พัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนใหมีความชํานาญยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารภาษาจีนไดในระดับดีมาก
4.1.2 บูรณาการความรูที่ไดเรียนและประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อ
ประกอบอาชีพได
4.1.3 เขาใจในระบบสังคมและวัฒนธรรมจีน ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม อยูรวมกันใน
สังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมได
4.1.4 สามารถประยุ ก ต ใช ค วามรู ที่ ได เรี ย นและประสบการณ ที่ ได จ ากการฝ ก ประสบการณ
ภาคสนามในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถแกปญหา
ไดอยางเปนระบบ
4.1.5 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย ทํางานรวมกับผูอื่นและทํางานที่ไดรับมอบหมายให
ลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.6 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
4.1.7 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีความซื่อสัตย สุภาพออนนอม
ถอมตนและรูกาลเทศะ
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 รายวิชา 0109471 ประสบการณการใชภาษา และรายวิชา 0109472 สัมมนาประสบการณ
การใชภาษา ทั้งสองรายวิชาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
4.3.2 รายวิขา 0109473 สหกิจศึกษา ตามเวลาปฏิบัติการของสถานประกอบการเปนเวลา 16
สัปดาห
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิขา 0109473 สหกิจศึกษาจะตองเขียนรายงานและทําโครงงานในหัวขอที่สนใจ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เขีย นรายงานและทํ าโครงงานจากงานที่ฝ กปฏิ บั ติ ระหวางฝ กประสบการณ เชิ งปฏิ บั ติ เนื้ อหา
รายงานจะตองประกอบดวยประสบการณและสิ่งที่ไดเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ประเด็นปญหาและวิธีการ
แกปญหาขณะปฏิบัติงาน การเลือกหัวขอ วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงงาน พรอมทั้งนําเสนอตอที่
ประชุมหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 สามารถประยุกตใชความรูที่ไดเรียนในการปฏิบัติงานได
5.2.2 สามารถประยุ ก ต ใช ค วามรู ที่ ได เรีย นในการคิ ด วิ เคราะห และสั งเคราะห อย างมีเหตุ ผ ล มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ
5.2.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
5.2.4 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระหวางฝกประสบการณเชิงปฏิบัติ
5.4 จํานวนหนวยกิต
เปนสวนหนึ่งในรายวิชา 0109473 สหกิจศึกษา
5.5 การเตรียมการ
จัดการปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติสหกิจเพื่อเตรียมพรอมใหแกนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและโครงงาน
5.6.2 ประเมินผลจากการนําเสนอตอที่ประชุมหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. นิสิตมีทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนในระดับ หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองผานเกณฑคะแนนขั้นต่ํา
ดีมาก โดยผานการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน จากการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ระดับ
(HSK) ระดั บ 4 ขึ้ น ไปหรื อขอ สอบเที ย บเท าตามที่ 4 ขึ้นไป หรือตามที่หลักสูตรกําหนด กอนลงทะเบียน
หลักสูตรกําหนด
รายวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
2. นิ สิ ต มี ป ระสบการณ ก ารใช ภ าษาจี น เรี ย นรู - หลักสูตรมีโครงการความรวมมือระหวางประเทศทั้ง
วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร 1 ป เพื่อสงเสริม
พรอมทั้งเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประสบการณการใชภาษาจีน การเรียนรูวัฒนธรรมจีน
เรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหแกนิสิต
- หลักสูตรมีโครงการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมตางแดน
เพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนิสิต
3. นิสิตมีความพรอมในการประกอบอาชีพ
- หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาที่สงเสริมทักษะภาษาจีนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพตาง ๆ
- หลักสูตรกําหนดรายวิชาในกลุมประสบการณเชอง
ปฏิบัติเพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูดานภาษาจีนไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
- หลักสูตรมีโครงการและกิจกรรมฝกอบรมเตรียมความ
พรอมนิสิตกอนลงทะเบียนรายวิชาประสบการณเชิง
ปฏิบัติ
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- 42 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหนิสิตเขาชั้นเรียนตรงตอเวลาและแตง
2.1.1 มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอตนเอง กายดวยชุดนิสิตถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสังคม
(2) กําหนดใหนิสิตสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลา
2.1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอม ที่กําหนด
ตนและรูกาลเทศะ
(3) สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมในเนื้อหาของรายวิชาตางๆ
2.2 ดานความรู
(1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน
2.2.1 มีทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนในระดับดี หลักทางทฤษฎี ประกอบกับการฝกปฏิบัติเพื่อใหนิสิตฝก
มาก
ทั ก ษะต า ง ๆ และจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง รุ ก Active
2.2.2 เขาใจระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนใน
Learning ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ระดับดี
(2) จัดใหมีอภิปรายกลุม
2.2.3 มีความรูดานภาษาศาสตรภาษาจีน หรือ
(3) จั ด ให มี โ ครงการศึ ก ษาดู ง านภาคสนามจาก
วรรณคดีจีน หรือการสอนภาษาจีน หรือภาษาจีนเฉพาะ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานในระดับดี
(4) จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความ
2.2.4 มีประสบการณตรงในการใชภาษาจีน และ
เชี่ยวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
(5) จั ด ให มี ก ารทํ า รายงาน/โครงงาน/ฝ ก ปฏิ บั ติ /
ฝกสหกิจในสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) จัดโครงการความรวมมือ3+1 โดยใหนิสิตแผน ข
สามารถไปศึ ก ษาณ มหาวิ ท ยาลั ย ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา
(7) จัดโครงการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
ใหแกนิสิต

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
(1) สังเกตและประเมิน พฤติ กรรมผูเรี ยน ดานการ
แต งกาย การตรงตอเวลาในการเขาชั้น เรีย น การส งงาน
การสอบ และการเขารวมกิจกรรมตางๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
โครงการ
(5)
(6)
ศึกษา

การทดสอบยอยและแบบฝกหัดยอย
การทํางานกลุม
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
การประเมินผลจากการเขารวมในกิจกรรมหรือ
การนําเสนอผลงาน
การประเมิ น จากผลงานการฝ ก ปฏิ บั ติ / สหกิ จ
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
2.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) จัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ที่
2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เรียน
(2) จัดใหมีอภิปรายกลุม
2.3.2 สามารถแก ป ญ หาอย า งเป น ระบบโดย
(3) จัดใหมีการศึกษาดูงานภาคสนามจากหนวยงาน
ประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เรียน
ที่เกี่ยวของ
2.3.3 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรคจากการประยุกตใช
(4) จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความ
ความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เรียน
เชี่ยวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) จั ด ให มี ก ารทํ า รายงาน/โครงงาน/ฝ ก ปฏิ บั ติ /
ฝกสหกิจในสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) ผู ส อนกํ า หนดประเด็ น ป ญ หาให นิ สิ ต ศึ ก ษา
คน ควาเพื่อใหนิ สิต ฝกคิด วิเคราะห วิจ ารณ ในรายวิช าที่
เกี่ยวของ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
(1) มอบหมายงานเปนรายบุคคลและรายกลุม
รับผิดชอบ
(2) ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
2.4.1 ยอมรับ ความแตกต างทางวัฒ นธรรม เรีย นรู
(3) จัดโครงการความรวมมือ3+1 โดยใหนิสิตแผน ข
การอยูรวมกันกับสมาชิกในสังคมพหุวัฒนธรรม
สามารถไปศึ ก ษาณ มหาวิ ท ยาลั ย ประเทศสาธารณรั ฐ
2.4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยาง ประชาชนจีน เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา
มีประสิทธิภาพถูกตองตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม
(4) จัดโครงการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
2.4.3 สามารถทํ างานร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ใหแกนิสิต
ประสิทธิภาพและทํางานที่ไดรับมอบหมายใหลุลวง
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
(1) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการสื่อสารทั้ง
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน และ
2.5.1 สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดในระดับดีมาก
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การทดสอบยอยและแบบฝกหัดยอย
การทํางานกลุม
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
การประเมินผลจากการเขารวมในกิจกรรมหรือ

(1)
(2)
(3)
(4)
โครงการ
(5) การนําเสนอผลงาน
(6) การประเมิ น จากผลงานการฝ ก ปฏิ บั ติ / สหกิ จ
ศึกษา

(1) ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
(2) สั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร ว ม
กิจกรรมตาง ๆ
(3) ผลการประเมินจากการฝกปฏิบัติงานจริง
(4) การประเมินผลจากการเขารวมในกิจกรรมหรือ
โครงการ
(1) ประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินทักษะการเขียนรายงาน
(3) ประเมิ น ทั ก ษะการนํ า เสนอโดยใช เทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
2.5.2 สามารถเลื อ กใช เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
(2) จัดประสบการณ การเรีย นรูที่สงเสริมให ผู เรีย น สารสนเทศ
อย างเหมาะสมและรู เท าทั น ในการสื บคนรวบรวมข อมู ล เลื อกใช เท คโน โล ยี ส ารส น เท ศแล ะการสื่ อส าร ที่
วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสารผาน หลากหลายและเหมาะสม เพื่อการวิเคราะหขอมูลและการ
ทักษะการฟง พูด อานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นําเสนอขอมูล
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ ออนนอม
ถอมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
2. ดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิด
แกปญหา และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
3.2 มีความมุง มั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางสรรคสังคม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.4 เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาประจําชาติและภาษาที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
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 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุมวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1

1.2

2.1













3. ทักษะทางปญญา

2.2

3.1

3.2


































































4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1












4.2

4.3




5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1

5.2
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000134
0000135
0000136
0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
วิถีอาเซียน
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
ไฟฟากับชีวิต
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
การอานเพื่อชีวิต
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนทองถิ่น
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสรางสรรค
ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
การเมืองการปกครองไทย













2. ความรู

1.2

2.1

2.2




















































3. ทักษะทางปญญา

3.1

















3.2

3.3






























4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1




4.2

















4.3















5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1





















5.2
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หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาจีน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตนและรูกาลเทศะ
2. ดานความรู
2.1 มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนในระดับดีมาก
2.2 เขาใจระบบสังคม วัฒนธรรมจีนในระดับดี
2.3 มีความรูดานภาษาศาสตรภาษาจีนหรือวรรณคดีจีนหรือการสอนภาษาจีนหรือความรู
ภาษาจีนเฉพาะดานในระดับดี
2.4 มีประสบการณการใชภาษาจีนและสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผลโดยประยุกตใชความรูดานภาษาและ
วัฒนธรรมจีนที่เรียน
3.2 สามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
ที่เรียน
3.3 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรคจากการประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
ที่เรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ยอมรั บ ความแตกต างทางวั ฒ นธรรม เรี ย นรู ก ารอยู ร ว มกัน กั บ สมาชิ ก ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม
4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามบริบทสังคม
และวัฒนธรรม
4.3 สามารถทํางานรวมกับ ผู อื่น ได อย างมีป ระสิทธิภ าพและทํางานที่ได รับ มอบหมายให
ลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดในระดับดีมาก
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทันในการสืบ คน
รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสารผานทักษะการฟง พูด อานและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

มคอ.2 ปริญญาตรี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอก วิชาบังคับ
0109111 ภาษาจีนขั้นตน 1
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
0109121 การฟง-พูดภาษาจีน 1
0109122 การฟง-พูดภาษาจีน 2
0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1
0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2
0109213 ไวยากรณภาษาจีน 1
0109214 ไวยากรณภาษาจีน 2
0109221 การฟง-พูดภาษาจีน 3
0109222 การฟง-พูดภาษาจีน 4
0109223 การอานภาษาจีน 1
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง 1
0109312 ภาษาจีนขั้นสูง 2
0109321 การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
0109322 การอานภาษาจีน 2
0109323 การเขียนภาษาจีน 1

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู
2.3

3. ดานทักษะทางปญญา
2.4

3.2

3.3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ
5.1
5.2

1.1

1.2

2.1

2.2









































































































































































































































3.1

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3
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รายวิชา
0109324 การเขียนภาษาจีน 2
0109341 วัฒนธรรมจีน
0109342 จีนศึกษา
0109411 ภาษาจีนโบราณเบื้องตน
0109461 การแปลภาษาจีน
วิชาเอก วิชาเลือก
0109215 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน
0109216 สัทศาสตรภาษาจีน
0109325 ถอยคําสํานวนจีน
0109326 การอานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน
0109327 สื่อโสตทัศนภาษาจีน
0109328 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน
0109331
0109351
0109352
0109353
0109421
0109422
0109451

ภาษาจีน
วรรณกรรมจีนศึกษา
การเขียนพูกันจีน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศภาษาจีน
ศิลปะจีน
วาทการภาษาจีน
การเขียนรายงานภาษาจีน
การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

1.1

1.2

2.1

2.2









3.2



































































































































2.4

3.3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ
5.1
5.2

3.1



2.3

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3
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รายวิชา
0109452

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
ภายในประเทศไทย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
ภาษาจีนเพื่องานสํานักงาน
ภาษาจีนเพื่องานบริการดานการบิน
ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาษาจีนเพื่องานดานโลจิสติกส

0109453
0109454
0109455
0109456
0109457
0109458
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
0109471 ประสบการณการใชภาษา
0109472 สัมมนาประสบการณการใชภาษา
0109473 สหกิจศึกษา
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

3.2

3.3

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3











































































































































































24
20

9
35

30
2

6
19

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

1.1

1.2

2.1













2.2



2.3



3. ดานทักษะทางปญญา
2.4

3.1





5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯ
5.1
5.2

































9
2

15
2

25
1

3
15

20
2

10
4

10
13

26
9

18
11

27
4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได รั บ ผลการเรีย นในรายวิ ช านั้ น ระบบการประเมิน ผลการเรีย นของแต ล ะรายวิ ช าเป น แบบระดั บ ขั้ น
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ
19 ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 หลักสูตรประเมินความสอดคลองของมคอ.3 และมคอ.5 กับมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา ( Curriculum Mapping )
2.2 คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2.3 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ/การปฏิบัติงานในหนวยงานจากอาจารยผูสอน ผูเกี่ยวของ
ในหนวยงาน และผลงานของนิสิตความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.4 ประเมินผลการเรียนรูของนิสิตตลอดหลักสูตรจากผลการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนกลาง
(ระดับ 4 ขึ้นไป)
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก จ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโครงการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดวย
(1) บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
(2) สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตาง ๆ
(3) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโครงการปฐมนิเทศในระดับคณะประกอบดวย
(1) ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
(2) ให คํ าแนะนํ าและนิ เทศการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ที่ ต องสอนคู กั บ
อาจารยพี่เลี้ยง
(3) อบรมเทคนิควิธีการสอนการใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
(4) มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหม
(5) แนะนําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ
(6) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
(7) สงเสริมใหอาจารยใหมมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู และประสบการณ เพื่อนําไป
ปรับประยุกตในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการทําวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการทําวิจัยใน
สายตรงหรือสายที่เกี่ยวของ
(8) จัดใหมีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม เพื่อใหอาจารย
ใหมมีความรู ความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(9) สนับ สนุ นดานการศึกษาตอ การฝกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษา
ดูงานทางดานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ
1.3 การเตรียมการในระดับหลักสูตร
1.3.1 กําหนดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําปรึกษาอาจารยใหม
1.3.2 จัดประชุมหลักสูตรเพื่อแนะนําการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ และทักษะการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เชน
สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ เปนตน
2.1.2 สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให
ทันสมัย
2.1.3 สนับสนุนใหทําวิจัยในสาขาภาษาจีน และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน
2.2.2 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาภาษาจีน สาขาภาษาศาสตร สาขา
วรรณคดีจีน และสาขาการสอนภาษาจีน
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเป นหลักและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาภาษาจีน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รจั ด ให มี การดํ าเนิ น การตามเกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ต รที่ กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานดังนี้
1. หลักสูตรจัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน5 คนซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2558ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผนการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
2. หลั ก สู ต รจั ด ให มี อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต ร ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั้ งในด านคุ ณ วุ ฒิ และผลงานทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2558
ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา โดยทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน
และเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ
3. หลั กสูต รจั ด ให มีคณะกรรมการพั ฒ นาและปรับ ปรุงหลักสู ต รเพื่อรับ ผิด ชอบในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด อยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรสามารถ
เปดสอนไดในปที่ 6
4. ในการวางแผนติดตาม ควบคุม กํากับมาตรฐาน หลักสูตรจะพิจารณาจากการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อป พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 และกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลักสูตร โดยใชเกณฑกํากับมาตรฐาน 12 ขอ
2. บัณฑิต
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิส ระของบั ณ ฑิต ภายใน 1 ป หลั งสําเร็จการศึกษา เพื่อวัดและประเมิน ผล รวมทั้งเพื่อควบคุมคุณ ภาพ
บัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. นิสิต
1. หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบและมีกลไก อันนําไปสูการปฏิบัติและ
จัดใหมีการวัดและประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยไดมี
การกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร และเกณฑในการคัดเลือกมี
ความโปรงใส ชั ดเจนและสามารถตรวจสอบได เพื่อให การคัดเลือกนิ สิตไดนิ สิตที่มีความพรอม สามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ
และมีกลไก อันนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการ
เตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาการศึกษา เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรไดอยางมีความสุขจนสําเร็จ
การศึกษา
2. หลักสูตรมีกระบวนการในการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการแกนิสิต และมี
การวางระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนน
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.หลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยูของนิสิตทุกชั้นป และอัตราการสําเร็จการศึกษาในแตละ
รอบปการศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทายตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการจัดทํารายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต (หากมี) เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
4. อาจารย
1. หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาและบริหารอาจารยประจําหลักสูตร อยางมีระบบ
และมีกลไกอัน นํ าไปสู การปฏิ บั ติ และประเมิน ผลเพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพของอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รที่ มี
คุณ สมบั ติ ทั้ งเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุณ ภาพที่ เป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ กํ าหนดโดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตรไวอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมถึงมี
ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตรอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
2. หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีการกําหนดแผนงบประมาณและโครงการ
รวมถึงกิจกรรมการดํ าเนิ น งานต างๆ เพื่ อกํากับ ติด ตามคุณ ภาพของอาจารย อย างมีระบบและมีกลไกอัน
นําไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยหลักสูตรไดมีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยทั้งในดานการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย เปนตน
นอกจากนี้หลักสูตรยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นอีกดวย
3. หลักสูตรมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขามาศึกษาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย
ตอการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1. หลักสูตรมีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอยางมีระบบ
และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา โดยในการจัดทํา
สาระของรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรไดจัดใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการและกาวทัน
สังคมที่เปลี่ ยนแปลงอยูต ลอดเวลา โดยมีการบริ ห ารจั ดการเป ดรายวิ ชาต างๆ ทั้งวิช าพื้ น ฐานเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับวิชาเอกเลือก และวิชาประสบการณเชิงปฏิบัตทิ ี่เนนนิสิตเปนสําคัญ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการของนิสิตและความตองการของผูใชบัณฑิต
2. หลักสูตรมีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมี
ระบบ และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนด
ผูส อนในแต ละรายวิ ชาให ตรงกับ ความรูความสามารถและความเชี่ ยวชาญในวิช าที่ส อน และมีการกํากับ
ติดตามอาจารยในการจัดทํามคอ.3หรือมคอ.4 ในแตละภาคการศึกษา รวมถึงมีการสงเสริมและสนับสนุนให
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อาจารยผูสอนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอีกดวย
3. หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใหอาจารยผูสอนมีการจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ในแต
ละภาคการศึกษาและหลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรในแตละปการศึกษา(มคอ.7)
รวมถึงมีการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อีกดวย
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบและมีกลไกอันนําไปสู
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีจํานวนสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต อ การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร เช น ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง wifiและคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหนิสิต
สามารถเรีย นรูได อยางมีป ระสิ ทธิภ าพและมีประสิ ทธิผ ล ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูที่กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอีกดวย
6. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้
และเปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง
ปการศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1
2
3
4
5
(1) อาจายผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม X
X
X
X
X
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง X
X
X
X
X
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนามตาม X
X
X
X
X
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล X
X
X
X
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา
(5) จั ด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 58 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(6) มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารย ใ หม (ถ า มี ) ทุ ก คนได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยป ระจํ าทุกคนได รับ การพัฒ นาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม น อ ยกว า
รอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.00
(12) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ
ในปที่ดําเนินการลําดับขอที่ 1-5 (ตัวบงชี้)
รวมตัวบงชี้ (ตัวบงชี้)

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่
2
3
4
X
X
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปที่
1
X

X
5

5

5

5

5

9

10

10

11

12

- 59 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต ตามรูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัย
และสาขาวิชาภาษาจีนจะจัดทํารูปแบบการประเมินเพื่อใหนิสิตไดประเมินอยางเหมาะสม เพื่อวิเคราะหเพื่อ
หาจุดออนและจุดแข็งในการสอนและปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม กับอาจารยแตละทาน และเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน
2. มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนิ สิ ต โดยอาจารย ผู ส อน เช น การสอบ หรื อ การปฏิ บั ติ
งานกลุม และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน และสาขาวิชาภาษาจีน
3. มีการประชุม สัมมนาคณาจารยในสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพื่อถายทอดความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป
และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน
4. จั ด ให มี ร ะบบการจั ด การความรู ด า นการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษาใน
สาขาวิชาภาษาจีนและระดับอุดมศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1. ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และ
การใชสื่อในทุกรายวิชา
2. จัดใหมีระบบการประเมินตนเอง และการประเมินของสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในดานทักษะ
กลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
สาขาวิ ช าภาษาจี น จั ด ระบบการประเมิ น ให เป น ไปตามประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 12 วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนจัดระบบประเมิน ให เปน ไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนจัดวางกลยุทธในการประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม ทั้งจากการประเมินผลของแตละ
รายวิชา การประเมินผลหลักสูตรโดยคณาจารยในสาขา และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การประเมินของผูจาง
งาน เปนตน
2.1 นิสิตชั้นปสุดทายหรือบัณฑิตใหม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ / หรือผูประประเมินภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 ผูใชบัณฑิตและ / หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ใชแบบสอบถาม (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย)
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 จํานวนนิสิตที่คง
อยูในชั้นปที่ 2
จํานวนนิสิตที่พนสภาพไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนนิสิตที่คงอยูในชั้นปที่ 2
ระดับความพึงพอใจของนิสิตดานคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.5
ในมาตรประเมินคา 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.5 ในมาตรประเมินคา 5 ระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 70 ของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80 ของอาจารยที่ผานการอบรมหลักสูตรดานการสอนและการประเมินผล
ไม ต่ํ ากว าร อ ยละ 90 ของอาจารย ใหม ที่ มี ค วามพึ งพอใจในหลั ก สู ต รปฐมนิ เทศเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค
การสอนและวัดผล
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
นําผลการประเมินในแตละรายวิชามาดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ
นําผลการประเมินในภาพรวมของสาขามาศึกษา หาแนวทางมาตรการในการปรับปรุง
ศึกษาวิเคราะหรวมกับ ผูมีส วนไดเสีย ไดแกบั ณฑิต นายจาง และอื่น ๆ ในการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความสอดคลอง ทันสมัยและตรงการกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ โดยจะทําการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
1.

ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวพนิดา เชาวพาณิชยเจริญ
Ph.D. (Chinese Linguistics and Philology)
Southwest University, China, 2556
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
Southwest University, China, 2553
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
พนิดา เชาวพาณิชยเจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร และกรรณิการ ถีราวุฒิ. (2559).
“ความพึงพอใจของนิ สิต ต ออาจารย ที่ป รึกษาวิ ชาการ : กรณี ศึกษานิ สิ ต หลั กสู ต รภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(ฉบับพิเศษ) , 221 – 230.
2.

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวพวงผกา สิทธิจันทร
Ph.D. (Chinese Philology)
Nanjing University, China, 2558
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
Nanjing University, China, 2554
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
พนิดา เชาวพาณิชยเจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร และกรรณิ การ ถีราวุฒิ . (2559).
“ความพึงพอใจของนิ สิต ต ออาจารย ที่ป รึกษาวิ ชาการ : กรณี ศึกษานิ สิ ต หลั กสู ต รภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(ฉบับพิเศษ) , 221 – 230.
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ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวนุชชฎา ฉัตรประเสริฐ
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics )
Guangxi Normal University, China, 2554
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
พนิดา เชาวพาณิชยเจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร และกรรณิการ ถีราวุฒิ. (2559).
“ความพึงพอใจของนิ สิต ต ออาจารย ที่ป รึกษาวิ ชาการ : กรณี ศึกษานิ สิ ต หลั กสู ต รภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(ฉบับพิเศษ) , 221 – 230.
4.

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวกรรณิการ ถีราวุฒิ
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics )
Guangxi Normal University, China, 2555
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
พนิดา เชาวพาณิชยเจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร และกรรณิการ ถีราวุฒิ. (2559).
“ความพึงพอใจของนิ สิต ต ออาจารย ที่ป รึกษาวิ ชาการ : กรณี ศึกษานิ สิ ต หลั กสู ต รภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(ฉบับพิเศษ) , 221 – 230.
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ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
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Mr.li shao hui
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics )
Xiamen University, China, 2553
B.A. (Chinese Language and Literature)
Huazhong University of Science & Technology , China, 2550
B.A. (Computer Science & Technology)
Huazhong University of Science & Technology , China, 2550
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
หลี่ เสา ฮุย และสุธ าสินี พรมแดน . (2560). “การวิเ คราะหขอ ผิด พลาดและกลวิธีก ารสอนการออก
เสีย งสระประสมภาษาจีน ของนิสิตชาวไทย สาขาวิช าภาษาจีน ,” วารสารจีน ศึกษมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. 10(1) , 246 – 277.

- 68 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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- 69 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)

หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ปรัชญา
รูภาษาและเขาใจวัฒนธรรมจีน นําสูการประยุกตอยางสรางสรรค
ความรูดี มีปญญา เชี่ยวชาญภาษา รูวัฒนธรรม กาวสูสากล
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อผลิตบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความ
มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนและ 1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาษาจีน สามารถนําความรู
ตระหนักในการใชภาษา
ไปใชประกอบอาชีพได
2. สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และนําความรูดา นภาษาและ
2 .เขาใจระบบสังคมและวัฒนธรรมจีน เพื่อสามารถดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมจีนไปประยุกตอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ
ปรับตัวอยูใ นสังคมทีม่ ีความแตกตางทางวัฒนธรรมได
3. มีประสบการณตรงในการใชภาษาจีนและสามารถใชในการ
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนในระดับดีมาก
ประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ
4. สามารถคิดและประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ได
เรียนรูอยางเหมาะสมและเปนระบบ

เหตุผลการปรับปรุง
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง

ไมเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงปรัชญาและวัตถุป ระสงคตามพัฒ นาการ
ดานเนื้อหาของสาขาและเพื่อความสอดคลองกับปรัชญา
และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

- 70 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
5. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเ ทา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ทัน

5. หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
6 หนวยกิต
เทคโนโลยี
กลุมบูรณาการ
3 หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
และสังคมศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
99 หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
93 หนวยกิต
วิชาบังคับ
60 หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
วิชาประสบการณวิชาชีพ
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
7. มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตนและรูกาลเทศะ
5. หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
1.1 กลุมการใชภาษา
9 หนวยกิต
1.2 กลุมบูรณาการ
9 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
12 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
93 หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
84 หนวยกิต
วิชาบังคับ
63 หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
9 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

ปรับโครงสรางหลักสูตรลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จากไม น อ ยกว า 135 หน ว ยกิ ต เป น ไม น อ ยกว า 129
หนวยกิต เพื่อใหนิสิตมีเวลาในการศึกษาคนควาและฝก
ทักษะทางภาษาดวยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงใหนิสิตเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น

- 71 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0109111 ภาษาจีนขั้นตน 1
3(2-2-5)
0109111 ภาษาจีนขั้นตน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
Basic Chinese 1
ระบบการออกเสียงภาษาจีน โครงสรางพื้นฐานตัวอักษรจีน
ระบบสั ท อั ก ษร โครงสรา งและหลั ก การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น
และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และ คํ า ศั พ ท โครงสร า งประโยคภาษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
เขียน โดยใชคําศัพทประมาณ 500 คํา
ชีวิต ประจํ าวัน ระดั บ ต น ฝก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ านและเขี ยน สามารถ
สื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจําวันระดับตนได โดยใชคําศัพทประมาณ 500
คํา
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
3(2-2-5)
0109112 ภาษาจีนขั้นตน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
Basic Chinese 2
บุรพวิชา : 0109111
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีนพื้นฐาน บทสนทนาที่ใช
ประโยคพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง พูด ในชีวติ ประจําวันระดับกลาง ขอความสั้น ๆ ฝกทักษะการฟง พูด อานและ
อาน และเขียน โดยใชประโยคพื้นฐาน และฝกใชพจนานุกรมจีน – ไทย เขีย น สามารถสื่อ สารภาษาจีน ในชี วิต ประจํ าวัน ระดั บ กลางได โดยใช
โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 750 คํา
คําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา และฝกใชพจนานุกรมจีน-ไทย

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดาน
เนื้อหารายวิชาและระดับทักษะทางภาษา

- เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ดานเนื้อหารายวิชาและระดับทักษะทางภาษา
- ปรั บ จํ า นวนคํ า ศั พ ท จ าก 750 คํ า เป น 500 คํ า เพื่ อ
ความเหมาะสมตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน และ
ผูเรียนมีความเขาใจอยางถองแท
- ยกเลิกการบุ รพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบี ยน
เรียนตามแผนการศึกษาได
0109121 สนทนาภาษาจีนขั้นตน
3(2-2-5)
0109121 การฟง-พูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหา
Basic Chinese Conversation
Chinese Listening - Speaking 1
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและ
ฝกออกเสียงและสนทนาภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจําวัน
คําศัพท ประโยค บทสนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน ระดั บ ทั ก ษะทางภาษา เพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ
เนนการออกเสียงที่ไดมาตรฐาน
ฝ ก ฟ ง ออกเสี ย งและพู ด ภาษาจี น ในรู ป แบบการสนทนาที่ ใ ช ใ น ความรูและชั้นปที่เรียน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
0109122 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง
3(2-2-5)
0109122 การฟง-พูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
- เปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช าและปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าให
Intermediate Chinese Conversation
Chinese Listening - Speaking 2
เนื้ อ หามี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด า นเนื้ อ หา
บุรพวิชา : 0109121
คําศัพท รูปประโยคที่ซับซอนขึ้น บทสนทนาในสถานการณ รายวิชาและระดับทักษะทางภาษา เพื่อใหเหมาะสมตาม
ฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ เนนฝกทักษะการ ตาง ๆ ฝกฟงและพูดในรูปแบบการสนทนาจากสถานการณที่กําหนดได ระดับความรูและชั้นปที่เรียน
ออกเสียงที่เปนปญหาสําหรับผูเรียน
อยางถูกตอง
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาไดฃ
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0109211 ภาษาจีนขัน้ กลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
บุรพวิชา : 0109112
ประโยคที่ ใชในบริบ ทสั งคมและวัฒ นธรรมใกลตัว พั ฒ นา
ทั ก ษะ การฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น โดยใช คํ า ศั พ ท เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ
1,000 คํา

หลักสูตรปรับปรุง
0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีนระดับกลาง บทสนทนา
จากสถานการณตาง ๆ บทความทั่วไป ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน
สามารถสรุ ป จั บ ใจความสํ าคั ญ จากเรื่อ งที่ อ า น โดยใช คํ า ศั พ ท เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 500 คํา

มคอ.2 ปริญญาตรี

เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ดานเนื้อหารายวิชาและระดับทักษะทางภาษา
- ปรับ จํานวนคําศัพ ทจาก 1,000 คําเปน 500 คํ าเพื่ อ
ความเหมาะสมตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน และ
ผูเรียนมีความเขาใจอยางถองแท
- ยกเลิกการบุ รพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได
0109212 ภาษาจีนขัน้ กลาง 2
3(2-2-5)
0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
- เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
Intermediate Chinese 2
Intermediate Chinese 2
ดานเนื้อหารายวิชาและระดับทักษะทางภาษา
บุรพวิชา : 0109211
คําศัพท โครงสรางประโยคภาษาจีนระดับกลาง บทความ
- ปรับ จํานวนคําศัพ ทจาก 1,000 คําเปน 500 คํ าเพื่ อ
ประโยคที่มีโครงสรางซับซอนเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะการฟง ทั่วไป ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน สามารถสรุป จับใจความสําคัญ ความเหมาะสมตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน และ
พูด อาน และเขียน โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 คํา
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา ผูเรียนมีความเขาใจอยางถองแท
- ยกเลิกการบุ รพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได
0109213 ไวยากรณจีนกลาง 1
3(3-0-6)
0109213 ไวยากรณภาษาจีน 1
3(3-0-6)
- เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุม
Chinese Grammar 1
Chinese Grammar 1
เนื้อหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ระบบคํ า ในภาษาจี น ที่ เ กี่ ย วกั บ หน ว ยคํ า ชนิ ด ของคํ า
ระบบคําในภาษาจีน หนวยคํา วิธีการสรางคํา ชนิดของคํา
โครงสรางของคําและวิธีการสรางคํา
และหนาที่ของคํา การใชคําชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง
0109214 ไวยากรณจีนกลาง 2
3(3-0-6)
0109214 ไวยากรณภาษาจีน 2
3(3-0-6)
- เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุม
Chinese Grammar 2
Chinese Grammar 2
เนื้อหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น
บุรพวิชา : 0109213
ชนิ ด ของวลี แ ละประโยค โครงสร า งประโยค อธิ บ ายและ - ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
ระบบวากยสัมพันธภาษาจีนดานวลี อนุพากยและประโยค วิเคราะหหลักการใชวลี สวนประกอบของประโยค รูปแบบประโยคและใช เรียนตามแผนการศึกษาได
ประโยคไดถูกตอง

- 73 หลักสูตรเดิม
0109221 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Chinese Conversation
บุรพวิชา : 0109122
ฝกสนทนาภาษาจีนจากเนื้อหาที่ไดฟงและจากบทอาน เพื่อ
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยวิธีวิเคราะหและวิจารณโดยใช
ภาษาที่เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษา
0109222 การอานภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Reading 1
บุรพวิชา : 0109111
วิธีการอานเพื่ อความเขาใจ ฝกอานเพื่อจับใจความ แปล
ความ ย อ ความ และสรุ ป ความ จากงานเขี ย นสั้ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ชีวิตประจําวันได

หลักสูตรปรับปรุง
0109221 การฟง-พูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 3
คําศัพท บทความสั้น ๆ บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ฝก
ฟ ง และพู ด สรุ ป ใจความสํ า คั ญ พร อ มทั้ ง แสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า ง
เหมาะสม

0109223 การอานภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Reading 2
บุรพวิชา : 0109222
อานงานเขียนประเภทตาง ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้นโดย
เน น การศึ ก ษาเพื่ อ ตี ค วาม วิเคราะห วิจ ารณ และประเมิน ค าในดา น
รูปแบบ เนื้อหา และการใชภาษา

0109322 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
กลวิ ธี ก ารอ า น เพื่ อ สรุ ป วิ เคราะห ป ระเด็ น สํ า คั ญ จากบท
วรรณกรรมที่ซับซอนขึ้น ฝกการอานจับใจความและแสดงความคิดเห็น
จากบทความที่มอบหมายทั้งในและนอกหองเรียน ผานทักษะการพูดและ
การเขียน

0109223 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
กลวิธีการอานเพื่อทําความเขาใจ ฝกทักษะการอาน วิเคราะห
ความหมายของคํ า ในบริ บ ทต า ง ๆ สั่ ง สมคํ า ศั พ ท ภ าษาจี น จากบท
วรรณกรรมที่เขาใจงาย โดยเนนการอานออกเสียงและการจับใจความ
สําคัญจากบทความที่อาน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช าและปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าให
เนื้ อ หามี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด า นเนื้ อ หา
รายวิชาและระดับทักษะทางภาษา เพื่อใหเหมาะสมตาม
ระดับความรูและชั้นปที่เรียน
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัด เจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและ
ระดั บ ทั ก ษะทางภาษา เพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ
ความรูและชั้นปที่เรียน
-เปลี่ยนหนวยกิตจาก 3(3-0-6) เปน 3(2-2-5) เพื่อให
นิสิตไดฝกทักษะการอานในระหวางเรียนมากขึ้น
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัด เจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและ
ระดั บ ทั ก ษะทางภาษา เพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ
ความรูและชั้นปที่เรียน
-เปลี่ยนหนวยกิตจาก 3 (3-0-6) เปน 3 (2-2-5) เพื่อให
นิสิตไดฝกทักษะการอานในระหวางเรียนมากขึ้น
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได

- 74 หลักสูตรเดิม
0109224 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ การเขี ยนภาษาจีน ด านการใช คํ า
การใชประโยค สํานวนโวหาร และฝกเขียนขอความสั้น ๆ เขียนยอหนา
จดหมายสวนตัว และบันทึกประจําวัน
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Chinese
บุรพวิชา : 0109212
ศึกษาถอยคํา สํานวนโวหารจากงานเขียนที่คัดสรร พัฒนา
ทักษะขั้นสูงดานการฟง พูด อาน และเขียน

หลักสูตรปรับปรุง
0109323 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
หลักการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การใชคํา ประโยค สํานวน
โวหาร ฝ ก เขี ย นข อ ความสั้ น ๆ ย อ หน า จดหมายส ว นตั ว และบั น ทึ ก
ประจําวันได
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Chinese 1
คําศัพทความหมายเหมือนกัน คําศัพทความหมายใกลเคียงกัน
สํานวน โครงสรางประโยคภาษาจีนที่ซับซอนและรูปแบบภาษาเขียนจาก
บทความ ฝกสรุป จับใจความสําคัญ วิเคราะห วิจารณ บทความที่อานผาน
ทักษะการฟง พูด อานและเขียน โดยใชคําศัพทพิ่มขึ้นประมาณ 500 คํา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัด เจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและ
ระดั บ ทั ก ษะทางภาษา เพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ
ความรูและชัน้ ปที่เรียน

- ปรับรายวิชา 0109311 ภาษาจีนขั้นสูง เปน รายวิชา
0109311ภาษาจีนขั้นสูง1 และรายวิชา 0109312
ภาษาจีนขั้นสูง 2 เพื่อใหเหมาะสมตามลําดับความรูและ
ชั้นปที่เรียน
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและระดับทักษะทาง
ภาษา
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษาได
0109321 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
0109324 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
Chinese Writing 2
Chinese Writing 2
ความชัด เจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและ
บุรพวิชา : 0109224
หลักการเขี ยนบรรยาย เขียนยอความ สรุป ความ เขียนเชิ ง ระดั บ ทั ก ษะทางภาษา เพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ
ฝก เขี ย นภาษาจี น เพื่ อใช ป ระโยชน ในชีวิ ต ประจํ าวัน การ วิเคราะหวิจารณ ฝกเขียนบทความภาษาจีนตามรูปแบบการเขียนได
ความรูและชั้นปที่เรียน
เขี ย นยอ ความ การเขี ยนสรุป ความ การเขีย นบรรยาย และเขีย นเชิ ง
- ยกเลิกการบุรพวิชา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียน
วิเคราะห วิจารณในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทยและจีน
เรียนตามแผนการศึกษาได
0109241 วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
0109341 วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาให
Chinese Culture
Chinese Culture
เหมาะสมตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน เพิ่มเติม
วัฒนธรรมจีนดานระบบความเชื่อ ศาสนา คานิยม ประเพณี
วัฒนธรรมจีนดานระบบความเชื่อ ศาสนา เทศกาลประเพณี การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การประกอบอาชีพ การอยูรวมสัมพันธกันเปนสังคม และภูมิปญญาจีน วิถี ชี วิต การอยู รวมกั น ในสั งคม และศึ ก ษาค น คว าด ว ยตนเองโดยผ า น
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

- 75 หลักสูตรเดิม
0109313 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
ภาษ าจี น โบ ราณ ด า นคํ า ศั พ ท แ ละไวยากรณ โดย
เปรี ย บเที ย บกั บ ภาษาจี น ป จ จุ บั น ฝ ก เขี ย นและเน น การถ า ยทอด
ภาษาจีนโบราณเปนภาษาจีนปจจุบัน
0109261 การแปลภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Translation 1
หลั ก การแปล ฝ ก แปลประโยค ข อ ความ และเรื่อ งราวที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น จากภาษาจี น เป น ภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเปนภาษาจีน

หลักสูตรปรับปรุง
0109411 ภาษาจีนโบราณเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Ancient Chinese
คํ า ศั พ ท ความหมายของคํ า ศั พ ท โครงสร า งประโยคใน
ภาษาจีนโบราณจากบทวรรณกรรม อรรถาธิบายคําศัพท ประโยคภาษาจีน
โบราณเปนภาษาจีนปจจุบัน เนนคําศัพทที่ยังคงใชอยูในภาษาจีนปจจุบัน
โดยผานทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน
0109461 การแปลภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Translation
หลักการแปล กลวิธีการแปล การแปลงานเขียนประเภทตาง ๆ
จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย ฝ ก แปลประโยค ข อ ความ บทความ งานเขี ย น
ประเภทต า ง ๆ และฝ ก ขั ด เกลาสํ า นวน จากภาษาจี น เป น ภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาจีน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
ใหเนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสม
ตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน

- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
ให เนื้ อ หามี ค วามชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งในด า นเนื้ อ หา
รายวิชาและระดับทักษะทางภาษาและเพื่อใหเหมาะสม
ตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน
-รวมเนื้อหารายวิชา 0109261 การแปลภาษาจีน 1
และรายวิชา 0109361การแปลภาษาจีน 2 เพื่อให
เนื้อหามีความกระชับมากขึ้น
0109312 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาจีน
3(3-0-6)
0109216 สัทศาสตรภาษาจีน
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
Chinese Phonetics and Phonology
Chinese Phonetics
ใหเนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสม
เสียง ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สรีระสัทศาสตรเกี่ยวกับ
เสี ย ง ระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง สรี ระสั ท ศาสตรเกี่ ย วกั บ ตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน
อวั ย วะที่ ใ ช ในการออกเสี ย ง วิ ธี ก ารออกเสี ย งพยั ญ ชนะ สระ และ อวั ย วะที่ ใ ช ใ นการออกเสี ย ง วิ ธี ก ารออกเสี ย งพยั ญ ชนะ สระ และ
วรรณยุกตในภาษาจีนกลาง
วรรณยุกตในภาษาจีนกลาง สามารถออกเสียงภาษษจีนกลางไดถูกตอง
0109431 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
0109325 ถอยคําสํานวนจีน
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
Chinese Proverbial Tales
Chinese Proverbs
ใหเนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสม
ประเภทและองค ป ระกอบต า ง ๆ ของนิ ท านสุ ภ าษิ ต จี น
รูปแบบ ประเภท โครงสราง ความหมายและที่มาของถอยคํา ตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน
วิเคราะหถอยคํา สํานวน โวหาร และคุณคาจากนิทานที่ศึกษา
สํานวนจีน สามารถประยุกตใชในรูปแบบและความหมายที่ถูกตอง

- 76 หลักสูตรเดิม
0109322 การอานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper and Media Reading
ฝกอานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ รูปแบบตาง ๆ โดยมุง
ศึกษาในดานรูปแบบการเขียน เนื้อหา และการใชภาษา ฝกอานเพื่ อ
ความเขาใจและแสดงความคิดเห็น
0109323 สื่อโสตทัศนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Audiovisual Media
ฝกการฟงภาษาจีนจากสื่อโสตทัศนตาง ๆ เพื่อความเขาใจ
และแสดงความคิดเห็นดวยวิธีวิเคราะห วิจารณอยางมีวิจารณญาณ
0109433 วรรณกรรมจีนปจจุบัน
3(3-0-6)
Modern Chinese Literary Works
วิ วั ฒ นาการ ประเภท องค ป ระกอบ และฝ ก วิ จ ารณ
วรรณกรรมจีนปจจุบันที่ไดรับการยกยองวาเปนวรรณกรรมดีเดน

หลักสูตรปรับปรุง
0109326 การอานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพจีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper and Media Reading
คํ าศั พ ท การใช ภ าษา รู ป แบบงานเขี ย นประเภทต า ง ๆ ใน
หนังสือพิม พและสื่อ สิ่งพิ มพจีน ฝ กอานหนังสือพิ มพและสื่ อสิ่งพิ มพ จีน
สามารถสรุป จับใจความสําคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อานได
0109327 สื่อโสตทัศนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Audiovisual Media
ภาษาจีนจากสื่อ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฝกสรุปใจความ
สําคัญ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น ผานทักษะการฟง พูด อานและ
เขียน
ยกเลิก

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสมตามระดับ
ความรูและชั้นปที่เรียน
- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสมตามระดับ
ความรูและชั้นปที่เรียน
- รวมเนื้อหาของวิชา 0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก
กั บ วิ ช า 0109433 วรรณกรรมจี น ป จ จุ บั น และวิ ช า
0109331 วรรณ ค ดี จี น เป น ราย วิ ช า 0109331
วรรณกรรมจี น ศึ ก ษา ในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
เหมาะสมตามยุคสมัยและความสนใจของผูเรียน
-เนื้อหาของรายวิชามีความซ้ําชอนกับรายวิชา0109321
การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ และรายวิชา 0109455
ภาษาจีนเพื่องานสํานักงานในหลักสูตรปรับปรุง

0109355 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
ยกเลิก
Business Chinese
รู ป แบบการใช ภ าษาธุ ร กิ จ ในวั ฒ นธรรมจี น ฝ ก เขี ย น
จดหมายและเอกสารในงานธุรกิจ
0109357 การเขียนพูกันจีน
3(2-2-5)
0109351 การเขียนพูกันจีน
3(2-2-5)
- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
Chinese Script Brush Writing
Chinese Script Brush Writing
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประวัติความเปนมา หลัก และวิธีการเขียนอักษรจีนรูปแบบ
ประวัติความเปนมา หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนรูปแบบ
ตาง ๆ ฝกเขียนพูกันจีนอยางถูกตองและมีศิลปะ
ตาง ๆ วิธีการจับพูกัน ฝกเขียนพูกันจีนอยางถูกตองและมีศิลปะ

- 77 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0109352 โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน
3(2-2-5)
0109352 คอมพิวเตอรและสารสนเทศภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Computer Programs
Chinese for Computer and Information
ศึ ก ษาและฝ ก ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ภ าษาจี น เพื่ อ
คํ า ศั พ ท ภ าษาจี น ด า นคอมพิ ว เตอร แ ละสารสนเทศ การใช
การศึ ก ษาและการนํ าเสนอผลงาน เลื อ กศึ ก ษาประเด็ น ที่ ส นใจ และ โปรแกรมประยุกต ในสํ านั กงาน จัดทํ าเอกสารภาษาจีน ประเภทต าง ๆ
นําเสนอผลงานการศึกษาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สื บ ค น ข อ มู ล ทางอิ น เตอร เ น็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า การทํ า รายงาน
สรางสรรคและนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมประยุกต
0109422 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3(2-2-5)
0109421 วาทการภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Public Speaking
Chinese Public Speech
รูปแบบ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร ลีลาการพูด และฝก
รูปแบบ สํานวนโวหาร การใชถอยคํา น้ําเสียง บุคลิกภาพ ลีลา
พูดในที่ประชุมชนในสถานการณจําลอง
การพูด ฝกรางคํากลาวและฝกพูดในสถานการณตาง ๆ
0109441 ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน
3(3-0-6)
ยกเลิก
Sino-Thai Relationships
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ จี น ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมดานตาง ๆ
0109351 การสอนภาษาจีน 1
3(3-0-6)
0109451 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
Chinese Teaching 1
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลัก และวิธีก ารสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต างประเทศ
หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ การ
การจัดทําแผนการสอน การผลิตสือ่ และการสรางบทเรียนภาษาจีน
จั ด ทํ า แผนการสอน การผลิ ต สื่ อ การสร า งบทเรี ย นภาษาจี น วิ ธี ก าร
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและการออกขอสอบภาษาจีน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิม่ เติมการสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต เพื่อใหนิสิตฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
และเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
ใหเนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- เนื้ อ หารวมอยู ใ นรายวิ ช า 0109342 จี น ศึ ก ษา ใน
หลักสูตรปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาให
เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเหมาะสม
ตามระดับความรูและชั้นปที่เรียน
-รวมเนื้ อ หารายวิ ช า 0109351การสอนภาษาจี น 1
และรายวิ ช า0109451 การสอนภาษาจี น 2เพื่ อ ให
เนื้ อหาและกระบวนการเรียนการสอนมี ความกระชั บ
มากขึ้น

- 78 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0109451 การสอนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ยกเลิก
Teaching Chinese 2
บุรพวิชา : 0109351
ฝกทักษะการจัดทําแผนการสอน การผลิตสื่อ การวัดผลและ
ประเมินผล ทดลองสอนในสถานการณจําลองโดยเนนสวนที่เปนปญหา
สําหรับผูเรียนชาวไทยและแนวทางแกไข
0109353 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
0109452 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวภายในประเทศไทย 3(2-2-5)
Chinese for Tourism
Chinese for Inbound Tour
การใช ภาษาจีน เพื่ อการทอ งเที่ย วโดยเนน การฟ ง การพู ด
คําศัพท ประโยค บทสนทนาการใหบริการดานการทองเที่ยว
และการอธิบาย ฝกปฏิบัติในสถานการณตามความเหมาะสม
ในประเทศไทย การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว การจัดกําหนดการเดินทาง
การทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฝกทักษะการฟง พูด อานและ
เขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในการใหบริการดานการทองเที่ยวได พรอม
ทั้งศึกษาดูงาน
0109356 ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
0109453 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Management
Chinese for Hotel Management
ภาษาจีนที่ใชในงานและการจัดการฝายตาง ๆ ของโรงแรม
คําศัพท ประโยค บทสนทนาการใหบริการตางๆในโรงแรม
และศึกษาดูงาน
การบริการสวนหนา การบริการงานแมบานและบริการอื่นๆ ฝกทักษะการ
ฟง พูด อานและเขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในการใหบริการในโรงแรมได
พรอมทั้งศึกษาดูงาน
0109453 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
0109454 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Chinese for Industry
Chinese for Industry
ภาษาจีนที่เกี่ ยวของกั บงานอุ ตสาหกรรม การใชภาษาจี นที่
คําศัพท ประโยค บทความ บทสนทนาภาษาจีนในงานดาน
เกี่ยวกับการทํางานของฝายตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน อุตสาหกรรม ตัวอยางคูมือการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน เพื่อใช
ภาษาจีนสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรมได พรอมทั้งศึกษาดูงาน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เนื้อหารายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา 0109451
การสอนภาษาจีน เป น ภาษาต างประเทศ ในหลัก สูต ร
ปรับปรุง

- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาให
เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเนนการทองเที่ยว
ภายในประเทศไทยและภาคใต ข องประเทศไทยและ
รวมทั้ งเพื่ อ ให เหมาะสมตามระดั บ ความรู แ ละชั้ น ป ที่
เรียน
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาให
เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเหมาะสมตาม
ระดับความรูและชั้นปที่เรียน

- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- 79 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0109452 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
0109457 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Chinese for Public Relations
Chinese for Public Relations
ถอยคํา สํานวนโวหารที่เกี่ยวกับประกาศ โฆษณา และการ
คําศัพท ประโยค ขอความ ในการนําเสนอขอมูล การแถลง
ประชาสัมพันธ ฝกเขียน ฝกพูด เพื่อใหขาวสารแกสาธารณชน ไดอยาง ขาว การใหสัมภาษณ คําประกาศ การประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ ฝก
ถูกตองเหมาะสม
ทักษะฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชภาษาจีนในการประชาสัมพันธได พรอม
ทั้งศึกษาดูงาน
0109471 สหกิจศึกษา
6(0-18-0) 0109473 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
Cooperative Education
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่ดําเนินงาน
ปฏิบัติงานโดยใชภาษาจีนหรือภาษาตางประเทศ ในหนวยงาน
เกี่ยวของทางภาษาจีนตามโครงการสหกิ จศึ กษา มีระยะเวลา 1 ภาค องคกรตาง ๆ โดยเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับ
เรียน
การศึกษา และเปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู ทักษะ
ทัศนคติ และประสบการณจริง จัดทําโครงงานรวมกับหนวยงาน เขียน
รายงานและนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน เปนระยะเวลา16 สัปดาห
0109472 ประสบการณการใชภาษา
6(0-18-0) 0109471 ประสบการณการใชภาษา
6(0-18-0)
Experience in Language Use
Experience in Language Use
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านการใช ภ าษาจี น ในองค ก รภาครั ฐ หรื อ
ฝกปฏิบัติงานโดยใชภาษาจีนหรือภาษาตางประเทศ ในองคกร
ภาคเอกชน มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน นําสิ่งที่ไดเรียนรู ประเด็นปญหา สถานประกอบการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ทัศนคติ และประสบการณ
อุ ป สรรค และแนวทางแก ป ญ หาจากการฝ ก ประสบการณ ในสถาน การทํางาน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
ประกอบการ มาสัมมนาและสรุปรายงานเปนภาษาจีน
0109411 ภาษาจีนถิ่นภาคใตของประเทศไทย
3(3-0-6)
ยกเลิก
Chinese Dialects of Southern Thailand
ภาษาจีนถิ่นในภาคใตของประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธี
ภาษาศาสตรและเปรียบเทียบภาษาจีนถิ่นกับภาษาจีนกลางในดานระบบ
เสียง ระบบไวยากรณ ความหมาย และวัฒนธรรมการใช

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหา
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 6หนวยกิตเปน 9 หนวยกิต
เพื่อใหเหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจของนิสิต

- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาใหเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- ปรับรายวิชาเอกเลือกใหสอดคลองเขากับสถานการณ
ปจจุบัน

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 80 หลักสูตรเดิม
0109412 คํายืมภาษาจีนในภาษาไทยถิ่นใต
3(3-0-6)
Chinese Loanwords in Southern Thai Dialects
คํ า ยื ม ภาษาจี น ในภาษาไทยถิ่ น ใต ใ นบริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรม ดานรูปคํา การออกเสียง การแปรเสียง แปรศัพท และแปร
ความหมาย
0109331 วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Chinese Literature
วรรณคดีจีนโดยสังเขป ลักษณะของวรรณคดีจีนแตละสมัย
ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒ นธรรมจากวรรณคดี และเลือกศึ กษา
วรรณคดีที่สําคัญของแตละสมัย
0109354 ภาษาจีนในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Chinese in Mass Media
ถ อ ยคํ า สํ า นวนโวหาร และรู ป แบบการใช ภ าษาจี น ใน
สื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ฝกการเขียนที่เกีย่ วของกับสื่อมวลชน เชน ขาว
0109361 การแปลภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Translation 2
บุรพวิชา : 0109261
วิธีการแปลงานเขียนประเภทตาง ๆ ฝกแปลขาว บทความ
เรื่องราวในบริบทการประกอบอาชีพ จากภาษาจีนเปนภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเปนภาษาจีน
0109341 ประวัติศาสตรจีน
3(3-0-6)
Chinese History
ประวัติศาสตรจีนตั้งแตสมัยราชวงศเซี่ยถึงสมัยปจจุบันใน
ดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการดานตาง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรายวิชาเอกเลือกใหสอดคลองเขากับสถานการณ
ปจจุบัน

ยกเลิก

- รวมเนื้อหาของวิชา 0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก
วิ ช า 0109433 วรรณ กรรม จี น ป จจุ บั น และวิ ช า
0109331 ว ร ร ณ ค ดี จี น เป น ร า ย วิ ช า 0109331
วรรณกรรมจี น ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
เหมาะสมตามยุคสมัยและความสนใจของผูเรียน
- เนื้อหารวมอยูในรายวิชา 0109457 ภาษาจีนเพื่อการ
ประชาสัมพันธในหลักสูตรปรับปรุง

ยกเลิก

ยกเลิก

- เนื้อหารวมอยูในรายวิชา 0109461 การแปลภาษาจีน
ในหลักสูตรปรับปรุง

ยกเลิก

- เนื้ อ หารวมอยู ใ นรายวิ ช า 0109342 จี น ศึ ก ษา ใน
หลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 81 หลักสูตรเดิม
0109362 การแปลบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Fiction Translation
บุรพวิชา : 0109361
ความรูทั่วไป วิธีการแปล ตัวอยางการแปลของวรรณกรรม
บันเทิงคดี ฝกแปลนิทาน หนังสือสําหรับเด็ก จากภาษาจีนเปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน
0109421 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Chinese Academic Writing
ลักษณะและโครงสรางของงานเขียนทางวิชาการ ฝกทักษะ
การใชคํา การใชประโยค ฝกเขียนรายงานทางวิชาการ และบทความทาง
วิชาการเปนภาษาจีน
0109432 วรรณกรรมจีนคลาสิก
3(3-0-6)
Chinese Classical Literature
วรรณ ก รรม จี น ค ล าสิ ก ด าน วิ วั ฒ น าก าร ลั ก ษ ณ ะ
องคประกอบประเภท เนื้อหา และวิเคราะหคุณคา

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- เนื้อหารวมอยูในรายวิชา 0109461 การแปลภาษาจีน
ในหลักสูตรปรับปรุง

ยกเลิก

- เนื้อหารวมอยูในรายวิชา 0109422 การเขียนรายงาน
ภาษาจีน ในหลักสูตรปรับปรุง

ยกเลิก

0109442 ภูมิศาสตรประเทศจีน
3(3-0-6)
China Geography
ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม ภูมิลักษณะทางกายภาพ และภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมของประเทศจีน
0109443 ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
Chinese Philosophy
ปรัชญาของนักปรัชญาจีนคนสําคัญ เพื่อเขาใจแนวความคิด
ที่สัมพันธกับภาษา วรรณคดี วรรณกรรม สังคมและวัฒนธรรม

ยกเลิก

- รวมเนื้อหาของวิชา 0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก
วิ ช า 0109433 วรรณ กรรม จี น ป จจุ บั น และวิ ช า
0109331 ว ร ร ณ ค ดี จี น เป น ร า ย วิ ช า 0109331
วรรณกรรมจี น ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
เหมาะสมตามยุคสมัยและความสนใจของผูเรียน
- เนื้ อ หารวมอยู ใ นรายวิ ช า 0109342 จี น ศึ ก ษา ใน
หลักสูตรปรับปรุง

ยกเลิก

-เนื้ อ หารวมอยู ใ นรายวิ ช า 0109342 จี น ศึ ก ษา ใน
หลักสูตรปรับปรุง
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไมมี

0109222 การฟง-พูดภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking 4
คําศัพท ขาว ประกาศตาง ๆ บทความ นิทาน ฝกฟงและพูด
สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็น วิเคราะหและอภิปรายจากหัวขอ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
0109312 ภาษาจีนขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Chinese 2
คําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางประโยคภาษาจีนทีย่ าวและ
ซับซอนขึ้น ฝกวิเคราะห วิจารณ ตีความประโยค บทความ สะทอนแนวคิด
ผูเขียน ผานทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยใชคําศัพทเพิ่มขึ้น 500 คํา
0109321 การฟง-พูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese Listening - Speaking for Business
คําศัพท สํานวน ประโยค บทสนทนาภาษาจีนที่ใชในเชิงธุรกิจ
ฝกฟงและพูดสนทนาโตตอบทางธุรกิจในบริบทตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
0109342 จีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Study
ภู มิ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร ปรั ช ญา ระบบการเมื อ งการ
ปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ บทบาทประเทศจีนตอสังคมโลกในปจจุบัน
โดยสังเขป ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผานทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีน

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกบังคับเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟงและการพูดอยางตอเนื่อง พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น

รายวิชาใหม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกบังคับ เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียนใหตอเนื่องจาก
รายวิชา 0109311 ภาษาจีนชั้นสูง 1
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกบังคับ
- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกบังคับ
-เปนการรวมรายวิชาในหลักสูตรเกา 4 รายวิชาคือ
0109443 ปรัชญาจีน
0109442 ภูมิศาสตรประเทศจีน
0109341 ประวัติศาสตรจีน
0109441 ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน
เพื่อกําหนดปริมาณของเนื้อหารายวิชาใหเหมาะสมกับ
ระดับปริญญาตรี

- 83 หลักสูตรเดิม
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

หลักสูตรปรับปรุง
0109215 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน
3(3-0-6)
Chinese Characters
ประวัติความเปนมา โครงสราง วิวัฒนาการของตัวอักษรจีน
ฝกวิเคราะหโครงสรางตัวอักษรจีนสามารถเดาความหมายของอัษรจีนจาก
โครงสรางได
0109331 วรรณกรรมจีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Literature Study
ประวัติความเปนมาชองวรรณกรรมจีนโบราณและวรรณกรรม
จีนรวมสมัยที่สําคัญ วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา ภาพสะทอนทางสังคม
วัฒนธรรมและแนวคิดของผูประพันธที่สะทอนจากวรรณกรรมในแตละยุค
สมัย
0109328 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐานภาษาจีน 3(2-2-5)
Chinese for Standard Test
ศัพ ท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาจีน ฝกทั กษะการฟ ง
การอาน และการเขียน เพื่อการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ฝกทํา
ขอสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนระดับ 3 – 6
0109353 ศิลปะจีน
3(2-2-5)
Chinese Traditional Arts
ความเปนมาของศิลปะจีนแขนงตาง ๆ เบื้องตน เชน การรอง
เพลงพื้นบาน นาฏศิลปจีน การวาดภาพจีน การถักเชือกจีน การตัด
กระดาษแบบจีน หมัดมวยจีน เปนตน สามารถสรางสรรคผลงานทีม่ าจาก
การฝกปฏิบัติได

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- นิสิตเรียนรูวิธีการประกอบคําของตัวอักษรจีนและ
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการเรียนรูจดจําอักษรจีน
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เปนการรวมรายวิชาในหลักสูตรเกา 3 รายวิชาคือ
0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก วิ0109433
วรรณกรรมจีนปจจุบัน 0109331 วรรณคดีจีน
เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยและความสนใจของผูเรียน
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตในการสอบวัดระดับ
ภาษาจีนกลางมาตรฐาน
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือกเพื่อใหนิสิต ซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและเกิดสุนทรียศิลป
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หลักสูตรปรับปรุง
0109422 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Report Writing in Chinese
รูปแบบภาษาเขียน รูปแบบและโครงสรางรายงานทาง
วิชาการ วิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวางเคาโครงเรื่อง การเขียนรายงาน
การอางอิง ศึกษาตัวอยางการเขียนรายงานภาษาจีน ฝกเขียนรายงานเปน
ภาษาจีน
0109455 ภาษาจีนเพื่องานสํานักงาน
3(2-2-5)
Chinese for Office Affairs
คําศัพท ประโยค บทสนทนาภาษาจีน เอกสารสํานักงาน การ
ประสานงาน รูปแบบตางๆ งานดานการประชุม ฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในงานสํานักงานได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
0109456 ภาษาจีนเพื่องานบริการดานการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Service
คําศัพท ประโยค ขอความ บทสนทนา ในการใหบริการดาน
การบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การบริการบนเครือ่ งบิน
คําประกาศ ฝกทักษะการฟง พูด อาน เชียน เพื่อใชภาษาจีนสื่อสารในการ
ใหบริการดานการบินได พรอมทั้งศึกษาดูงาน
0109458 ภาษาจีนเพื่องานดานโลจิสติกส
3(2-2-5)
Chinese for Logistics
คําศัพท ประโยค บทสนทนาภาษาจีนในงานดานโลจิสติกส
การวางแผน การจัดซื้อจัดหา การกระจายสินคาและคลังสินคา การจัดการ
ลูกคาสัมพันธ ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีน เพื่อใช
ภาษาจีนสื่อสารในงานดานโลจิสติสได พรอมทั้งศึกษาดูงาน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือก
- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
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หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0109472 สัมมนาประสบการณการใชภาษา
3(0-9-0)
- เพิ่มรายวิชาใหม เปนวิชาเอกในกลุมวิชาประสบการณ
Seminar on Language Use
เชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะที่
เขียนรายงานและนําเสนอประสบการณทไี่ ดเรียนรู ประเด็น จําเปนในการประกอบอาชีพ
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาจากการฝกประสบการณในองคกร
หรือสถานประกอบการเปนภาษาจีน
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ELOs ของหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู

ดานปญญา
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ดานวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ตอ
ตนเองและสังคม
2. มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตนและรูกาลเทศะ
1. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนในระดับดีมาก
สามารถสอบผานวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป
2. เขาใจระบบสังคม วัฒนธรรมจีนในระดับดี โดยผานการเรียนรู
จากประสบการณตรง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. มีประสบการณการใชภาษาจีนและสามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ จากรายวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
1. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล
แกปญหาอยางเปนระบบ และสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคจากการ
ประยุกตใชความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
1.ยอมรับ ความแตกต างทางวัฒ นธรรม เรียนรูการอยูรวมกันกับ
สมาชิกในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและ
รูเทาทัน
2.สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดในระดับดีมาก
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แผนการเรียนรูที่คาดหวังแบงออกเปนความรูและทักษะทั่วไปและความรูและทักษะเฉพาะทาง
คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน

1. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนในระดับดีมาก
สามารถสอบผานวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป
2. เขาใจระบบสังคม วัฒนธรรมจีนในระดับดี โดยผานการเรียนรู
จากประสบการณตรง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. มีประสบการณการใชภาษาจีนและสามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ จากรายวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
4.สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผลแกปญหาอยาง
เปนระบบ และสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคจากการประยุกตใช
ความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
5.ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม เรียนรูการอยูรวมกันกับ
สมาชิกในสังคมพหุวัฒนธรรม
6.สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและ
รูเทาทัน
8.สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดในระดับดีมาก
9. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
10. มีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตนและรู
กาลเทศะ

Generic
outcomes

Subject
specific
outcomes

TQF 5 ดาน

√

2

√

2

√

2

√

3

√

4

√

4

√

5
√

√
√

5
1
1
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ภาคผนวก จ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

