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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 122(6/2560) เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและการประชาสัมพันธ์ เช่น มัคคุเทศก์
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
8.2 เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ในองค์กรรัฐและเอกชน
8.3 ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ
8.4 เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล

3659900XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Linguistics and applied
linguistics
Literature
ภาษาจีน
Chinese Literature
Chinese Literature
ภาษาจีน
Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีน

2

ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล

32499001XXXXX

อาจารย์

3

นายณัฐวร วงศ์จติ ราทร

36098000XXXXX

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
อ.บ.
M.A.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

4

นายธิวานนท์ พูพวก

32511004XXXXX

ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Peking University, China

2557

Zhejiang University, China
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
National Chung Hsing, Taiwan
National Chung Hsing, Taiwan
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Communication University of China,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Communication University of China,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2544
2556
2551
2548
2555
2549
2555
2549
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ลาดับ
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ชื่อ-นามสกุล
นายภัทรพงศ์ พืน้ งาม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

35404004XXXXX

อาจารย์

ศศ.ม.

ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน

ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยบูรพา

2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและจีน เป็นไปด้วยดี
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันแน่น
แฟ้นฉันท์พี่น้องของประชาชนชาวไทยและชาวจีน การดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการเกื้อหนุน
ทางด้านเศรษฐกิจการค้า เช่น การจัดทาข้อตกลงทางการค้า การจัดทาบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันในการร่วมมือทางการค้า การลดหย่อนภาษีสินค้านาเข้าและส่งออก การจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน การเปิดเสรีการค้าบริการ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่อการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ ของทั้ ง 2 ประเทศ อีก ทั้งในปัจจุบั น จีนได้พัฒนาขึ้ น เป็ น
มหาอานาจทางเศรษฐกิ จเคีย งคู่กั บ สหรัฐ ท าให้จีนกลายเป็นหนึ่งฟันเฟืองสาคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลกที่เ ป็น ที่ จั บ ตามอง ดั ง นั้ น ไทยจึ ง
พยายามที่จะพั ฒนาศัก ยภาพทางด้านเศรษฐกิจการค้ า ด้วยการจัดวางยุ ท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาที่สาคัญต่าง ๆ ไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐาน
เพื่อให้ไ ทยได้ก ลายเป็นศูนย์ก ลางการค้าและระบบโลจิสติก ส์ที่เ อื้ อให้จี นและประเทศอื่ น
สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิต และลดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าด้วยการเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าสู่ตลาดอาเซียนที่มปี ระชากรมากถึง 600 ล้านคน
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับ
จีนนั้น มีความสาคัญต่อแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น
การมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาจีนจะเป็นอีกหนึ่งกาลังในการช่วยต่อยอดความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจของไทยและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้
เพื่อการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ย่อ ม
ได้เปรียบเหนือผูอ้ ื่นในหลายๆ ด้าน
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยกับสังคมจีนนั้นไม่เพีย งแต่มีก ารเจริญ ความสัมพันธ์ท างด้านเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็มีความแน่นแฟ้น มาเป็นเวลาช้านาน การเรียนรู้
ภาษาจีนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะช่วยดารงรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้
สืบ ไป ยั งสามารถที่จะช่ว ยกระชับ ความสัมพันธ์ดังกล่าวให้พัฒนาไปไกลกว่าที่เป็นอยู่
นอกจากนี้สังคมโลกในปัจจุบันมีการเรียนและใช้ภาษาจีนในวงกว้างขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลกผ่านสื่อภาษาจีนก็มากขึน้ เช่นกัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ข้างต้น เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาษาจีน
มีฐานะและบทบาทสาคัญในสังคมยุคนี้ โดยภาษาจีนจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการ
เป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันและเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์และมูลค่าของเศรษฐกิจ
ไทย–จีนได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น ทั้งในภูมิภาคเอเชียและก้าวข้ามไปสู่ เวทีเศรษฐกิจโลก อีกทั้ง
ภาษาจีนยังเป็นสื่อสาคัญที่สามารถนามนุษย์เข้าสู่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ซึ่งเราสามารถคัดสรรรับเอามาใช้ฟื้นฟูและพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อการพัฒนา
ประเทศมั่นคง เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทางคณะศิลปศาสตร์ จึง
เล็งเห็นถึงความสาคัญ และสิ่งหนึ่งที่สามารถจะกระทาได้ คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศให้มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ภาษาจีน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติให้มั่นคง และให้มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรมที่
เสื่อมโทรม ดังนั้นคณะฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจี นนี้
ขึ้นมา ซึ่งได้บรรจุรายวิชาในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางภาษาจีนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กั บ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน
เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และภูมภิ าคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา ทั้ง
กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่ง
มีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความรู้ มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาใน
อนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนัน้ จึงต้องสนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย
ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบวิธีและการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
(2) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้
ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการ
วิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงใน
ระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้สามารถดาเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้
นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
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(3) ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุ ข การให้ บ ริ ก ารบางประเภทควรจะเน้ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ของสถาบั น การศึ ก ษา
โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ก าลั ง ซื้ อ สู ง เช่ น ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดาเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเป็นต้น
โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็ง และการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่รว่ มกัน
ในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
12.2.2 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มพี ันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะและจริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคม
และประเทศโดยยึดหลักการอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข
(2) มุ่งวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของชุมชน
(3) เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและการทางานขององค์กรต่าง ๆ
(4) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา ที่ ป ระยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยร่วมกับชุมชน
(5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
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12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
ศิลปศาสตร์
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ตอบสนองพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน มี
ความเข้าใจในเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้น
ฐานความรู้ด้านการค้นคว้าวิจัย สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.2.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลั ก สู ตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
และภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา บัณฑิตสามารถนาความรู้ไ ปใช้ใ นการ
ประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยขั้น
พื้นฐานได้ สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือหลัก นาความรู้ที่ได้
เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา หรือใช้เป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึน้
(3) ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการด้านภาษา
และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้เป็นอย่างดี
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามตระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะของเจ้าของภาษา เพื่อนาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
12.2.5 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
(1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปใน
อนาคต
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(3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาจีน
ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และการเรี ย นการสอน การบริ ก ารในวิ ช าชี พที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ และสามารถทาการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านรายวิชาภาษาจีนวิชาชีพ
เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ เป็นต้น
(5) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน
รายวิชาภาษาจีนวิชาชีพ เช่น ภาษาจีนธุรกิจ เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
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13.1.2
13.1.2.1
146111
146112
146211
146131
146231
146232

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ 3(3-0-6)
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
143381
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
143382
ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
Japanese studies
143383
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
143384
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
143481
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
143482
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
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13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาไทย
144113
144114
144130
144210
144211
144221

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

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

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
145103
ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
145104

ภาษาฝรั่งเศส 2

3(2-2-5)

French II
145111

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1

3(2-2-5)

French Listening and Speaking I
145112

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2

3(2-2-5)

French Listening and Speaking II
145121

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1

3(2-2-5)

French Reading and Writing I
145222

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
142111
142112
142121
142122
142213
142231

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinse for Communication III
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชา/ที่เปิดสอนในสาขาวิชาหลักสูตรอื่น
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
Clinical Medicine Chinese I
142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินกิ 2
Clinical Medicine Chinese II
142464 การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
Chinese Listening for Traditional Chinese Medicine
142465 การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
Chinese Speaking for Traditional Chinese Medicine
142466 การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
Chinese Reading for Traditional Chinese Medicine

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ
ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทา
หน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการด าเนิน งานหมวดวิช าศึก ษาทั่วไป โดยมี รองอธิก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาภาษาจีนได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) แต่งตัง้ ผู้จัดการ ผูร้ ับผิดชอบ ผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทา
หน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
(2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมกากับติดตามการ
ดาเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ชานาญภาษาจีน สื่อสารสู่สากล รู้คา่ วัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” คือ ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น
ความสาคัญในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจึงอยู่ที่การปลูกฝัง สร้างรากฐานและชี้นาให้บัณฑิต
ประสบความสาเร็จในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ก้าวออกจากรั้ วของสถานศึกษาไปด้วยปัญญา
และนาปัญญานั้นไปช่วยเหลือค้าจุนชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
พะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่
อยู่ในกรอบการพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (N-S Economic Corridor) ที่
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนยูนนาน) และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
นีไ้ ด้สง่ ผลให้การค้า การลงทุนและการขนถ่ายสินค้าในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในปัจจุบันได้ทวี
ความคึกคักมากขึ้นเป็นลาดับ แต่การเปิดการค้าเสรีอย่างเต็มรูป แบบระหว่างประเทศในกลุ่ ม
อาเซียนและจีนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 คือ ตัวแปรหลักสาคัญที่ทาให้เราสามารถ
คาดการณ์ได้ว่า ขนาดของเศรษฐกิจการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงนี้จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ตามมากับการพัฒนานี้อย่างแน่นอนก็คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งภาษาจะมีความสาคัญอย่างมากในการช่วยประสานความเข้าใจ
ระหว่างคนในชุมชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงกับผูค้ นที่อาศัยอยู่ในอนุภูมภิ าคนีท้ ี่ต่อไปจะมี
การไปมาหาสู่กันมากขึ้น
ทั้งนี้ ภาษาจีนจะกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่สาคัญรองจากภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และมองว่าภารกิจที่ควรรีบกระทาอย่างเร่งด่วนก็คือ
การเปิดสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเองก็เข้าใจถึงความสาคัญนี้ โดยเห็นว่าควรจะสร้างบุคลากรทางภาษาจีนเพื่อ
รองรับตลาดงานที่จะมีความต้องการมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการจะสร้างบัณฑิตให้มีปัญญาเพื่อ
พัฒนาชุมชนได้นั้น อยู่ที่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้เชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้เข้มแข็ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยปัญญาวิชาการ
และจิตตปัญญา ซึ่งก็จะสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรและปรัชญาของคณะศิลปศาสตร์ที่
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มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทะนุบารุงวัฒนธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม อีกทั้งยัง
ได้เชื่อมโยงไปถึงการนาปัญญาไปพัฒนาชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ปัจจุบัน ด้วยสภาวะโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมต่างๆ ทั่วโลกให้มีการไปมาหาสู่กัน
และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้เรารูว้ ่าการรู้ภาษาเพียงหนึ่งหรือสองภาษานั้นไม่เพียงพอ
อีกต่อไปแล้ว การศึกษาภาษาที่สาม ที่สี่ หรือมากกว่านั้นจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อเยาวชนของชาติทุก
คน ซึ่งภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตนั้นก็มีอยู่ไม่มาก
ภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาหนึ่งที่มบี ทบาทและควรค่าแก่การส่งเสริมให้เรียนมากที่สุด
1.3 วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน ที่ครอบคุลมไปถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์
และมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย โดยให้มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านรายวิชาที่เน้นความเข้าใจในสังคม
และวั ฒนธรรมจีน ที่ส ามารถสอดแทรกความสาคัญ ของการเป็นคนดีใ นสังคมผ่า นเนื้อ หาใน
รายวิชาได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยขัดเกลาให้ผเู้ รียนเป็นคนที่จิตตปัญญา มีทักษะทางอารมณ์ ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างเป็นสุข
(2) เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และแปล พร้ อ มองค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ทั่ ว ไป ผ่ า นรายวิ ช าที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาจี น และ
วางรากฐานองค์ความรูด้ ังกล่าว มีศักยภาพทางความรู้ในการแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้
(3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ร่าเรียน
มา ไปใช้คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์กับเรื่องราวต่างๆ ในการเรียนหรือการฝึกงาน ผ่านรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
(4) เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางด้านภาษาและวรรณกรรม
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย โดยนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมหรือ
ส่วนรวม
(5) เพื่อให้บัณฑิต มีค วามพร้อมในการประกอบอาชี พในยุ คเทคโนโลยีแ ห่ ง การ
สื่อสาร ผ่านรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นความต้องการของ
ตลาดงานในปัจจุบัน พร้อมสอดแทรกความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนในการก้าวไปสู่สังคมการทางานโดยใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เต็ม
เปี่ยมไปด้วยความสามารถและความมั่นใจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดแผนการพัฒนาและ/
หรือเปลี่ย นแปลงบางประเด็ นในหลั ก สู ตร พร้อมด้วยกลยุ ท ธ์ตั วบ่ ง ชี้ และหลัก ฐาน โดยมี
ระยะเวลาในการดาเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้
หลักสูตร ปี 2560 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ ในปี 2564 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้ว
เสร็จภายในไม่เกินปี 2565 ดังต่อไปนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
เรื่องต่างๆ ของสกอ.
หากสกอ.ทาการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยสอด
คล้องกับความต้อง
การของผูใ้ ช้บัณฑิต
หรือตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

ติดตามการปรับ
เปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ.

ได้หลักสูตรปรับปรุงที่ ตัวเล่มหลักสูตร
ดีข้ึน
ปรับปรุง

1. สารวจภาวะการมี
งานทาของบัณฑิต

1. บัณฑิตได้งานทาใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาจีนและ
ได้เงินเดือนตามเกณฑ์
ของ กพ.

1. ผลสารวจภาวะการ
มีงานทาของบัณฑิต
(บัณฑิตได้งานทาใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาจีนและ
ได้เงินเดือนตามเกณฑ์
ของ สกอ. หรือไม่)

3. สารวจความคิดเห็น 2. ความพึงพอใจและ
ของสถานประกอบ
ความคิดเห็นของผู้ใช้
การที่นิสติ ไปฝึกงาน บัณฑิต

2. ผลสารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต

3. ความคิดเห็นของ
4. สารวจความคิดเห็น สถานประกอบการที่
ของบัณฑิตที่มตี ่อ
นิสติ ไปฝึกงาน
หลักสูตรที่ได้เรียนไป

3. ผลสารวจความ
คิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสติ ไป
ฝึกงาน

2. สารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

5. จัดประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเข้มข้นทาง
วิชาการในระดับที่ใช้
เป็นพืน้ ฐานใน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสาขา
ภาษาจีนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้
4. ความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีแต่หลักสูตร
ที่ได้เรียนไป
5. การประชุมของ
สาขาวิชาภาษาจีนกับ
กรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน

หลักฐาน
4. ผลสารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตรที่ได้เรียน
ไป
5. รายงานการประชุม
ของสาขาวิชาภาษาจีน
กับกรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน
1. ผลสารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่
กาลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสาขา
ภาษาจีนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

1. สารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิตที่กาลัง
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสาขา
ภาษาจีนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

1. ความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่กาลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท
สาขาภาษาจีนหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. จัดประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน

2. การประชุมของ
สาขาวิชาภาษาจีนกับ
กรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน

2. รายงานการประชุม
ของสาขาวิชาภาษาจีน
กับกรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากภาค
ประชาชน

3. สารวจหลักสูตร
ปริญญาโทที่มกี าร
พัฒนาออกมาใหม่ ๆ

3. หลักสูตรปริญญา
โทที่มกี ารพัฒนา
ออกมาใหม่ ๆ

3. ผลสารวจหลักสูตร
ปริญญาโทที่มกี าร
พัฒนาออกมาใหม่ ๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พืน้ ฐานความรูท้ างด้านภาษาจีนของนิสิตแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการปรับพืน้ ฐานภาษาจีนให้ผู้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.4.2 แยกกลุ่มเรียนตามระดับพืน้ ฐานของผูเ้ รียนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีท่ศี ึกษา
จานวนนิสิต/ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
70
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 2
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 3
70
70
70
ชั้นปีที่ 4
70
70
70
140
210
280
280
รวม
70
70
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1,930,800 2,065,800 2,200,800 2,335,800 2,470,800
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
630,000 630,000 630,000 630,000 630,000
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
4. งบเงินอุดหนุน
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
รวมรายจ่าย
3,300,800 3,435,800 3,570,800 3,705,800 3,840,800
ค่าใช้จ่าย/หัว/ปีของนิสิต
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

6
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
87
6
57
42
15
18
6
6

120

123

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาโท
2.4 วิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการศึกษาอิสระ

72

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
146201
142398

87
6

ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
57
วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
42
142101
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
Chinese History and Society
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
142122
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
142213
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
142214
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
142223
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 3
Chinese Listening and Speaking Development III
142224
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 4
Chinese Listening and Speaking Development IV
142231
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน1
Chinese Reading and Writing Development I
142232
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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(2-2-5)
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142315
142317
142341

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
Chinese for Communication V
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation I
ไวยากรณ์จนี 1
Chinese Grammar I

วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
142301
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Chinese Arts and Culture
142302
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Characters
142303
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
Chinese Culture in Thailand
142318
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation II
142342
ไวยากรณ์จนี 2
Chinese Grammar II
142351
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจนี
Introduction to Chinese Literature
142429
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
Chinese for Standard Tests
142461
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
142462
ภาษาจีนธุรกิจ
Chinese for Business
142463
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language

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

15

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า
ให้นิสติ เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143371
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese 1
143372
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
143373
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese 2
143374
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2
143471
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
Basic Japanese 3
143472
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation 3
2) กลุ่มวิชาภาษาไทย
144113
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
144114
การพูด
Speaking
144130
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
144210
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
144211
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
144221
ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

18

หน่วยกิต

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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3) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
145103
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
145104
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
145111
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
145112
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
145221
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
145222
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II
4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146113
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
146114
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
Grammar for Writing
146132
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
146133
การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
146212
การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writing
146233
การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues

3(2-2-5)
3(2-3-5)
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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142481
การฝึกงาน
Professional Training
142482
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
142483
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรีย นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิท ยาลัย พะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่ นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปีท่ี 1

001102
004101
142101
142111
142121

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
Chinese History and Society
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
รวม

001101
001103
003202
142112
142122

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

15

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
รวม

15

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2

001204
002201
004201
142213
142223
142231

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development III
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
รวม

002202
003201
142214
142224
142232
146201

18

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Living in Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 4
Chinese Listening and Speaking Development IV
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies
รวม
18

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
142315
142341
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
Chinese for Communication V
ไวยากรณ์จนี 1
Chinese Grammar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาโท
Minor subject
วิชาโท
Minor subject
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

142317
142398
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx

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

18

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation I
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาโท
Minor subject
วิชาโท
Minor subject
รวม

หน่วยกิต

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

18

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาโท
Minor subject
วิชาโท
Minor subject
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

15

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
142481
การฝึกงาน
Professional Training
142482
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
142483
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in
restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ
โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ
สนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party

34
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ
อ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e- mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further study
and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship
and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and
cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน การ
สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพัน ธ์
ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน
การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis
and planning of healthy consumption, dialy- health product, relation between emotion and health,
recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident,
natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง
บวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and
management
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of
Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
3(3-0-6)
Chinese History and Society
เหตุการณ์ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจีน
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
Important of historical events, politics, economics and society in China from the ancient time
to the present time
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษร
จีน คาศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน (HSKระดับ 1-2) รูปประโยคพื้นฐาน
Study systems and techniques of Chinese pronunciation ( PINYIN) , Chinese alphabets writing,
Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life ( HSK Leve 12) and fundamental sentences structures
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ค าศัพ ท์พื้นฐานที่ใ ช้บ่อยในชีวิ ตประจาวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่ อ สาร
ภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อแก้ไข้ปัญหาสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3), develop communication skill
in Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life
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142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม สุขภาพอนามัย
Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, residence,
foods and drinks, shopping, transportation, health ,and be able to answer the questions from the
situations above
142122

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การทางาน ธุรกรรมการเงิน การท่องเที่ยว
Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about hobbies,
weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the questions from the
situations above
142213

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใช้คาศัพท์ภาษาจีนสร้างคาศัพท์เพิ่มเติม
โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสาร
ในชีวติ ประจาวัน การใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ
Vocabulary for communication (HSK Level 3-4), can use Chinese to build more vocabulary
knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, reading and writing, use
Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information and communicate in paragraph
level
142214

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4) ประโยคภาษาจีนที่มีความซับซ้อน ความเรียง
ขนาดสั้นๆ ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนโดยผ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
นั้นๆ ความเข้าใจเบือ้ งต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย
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Vocabulary for communication ( HSK Level 4) , Chinese structure that complicate, short
essay writing, understand in basic cultural knowledge of China through the Chinese language relates to
culture and understand the differences between China and Thailand
142223

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development III
การพูด การฟังภาษาจีนระดับกลาง และการตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ การไปมา
หาสู่ อารมณ์ความรูส้ ึก การวางแผน พลานามัย อินเทอร์เน็ต ความบันเทิง
Develop speaking, listening to intermediate Chinese from the situations about visiting,
emotion, planning, physical study, the Internet, entertainment, and can answer the questions from the
situations above
142224

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development IV
การพูด การฟังภาษาจีนระดับสูง และการตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิ จ วรรณกรรม ศิล ปะ ประวั ติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย จารีตประเพณี ศาสนา ธรรมชาติ
จิตวิทยา
Develop speaking, listening to advanced Chinese from the situations about political,
economics, literature, arts, history, geography, laws, customs, religions, nature, psychology, and be
able to answer the questions from the situations above
142231

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป บันทึกประจาวัน
นิทาน จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self introduction,
resume, invitation card, announcement, advertisement
142232

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development II
ทักษะการอ่านและการเขียนบทความภาษาจีนขนาดยาวขึ้น ความเรียงบรรยาย ความเรียง
อธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน การเขียนตามโครงสร้างของบทความต่าง ๆ
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Chinese Reading and writing skills in longer articles; narration articles, exposition articles,
argumentative article or a writing of summarization after reading an article, practice of articles writing
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Arts and Culture
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ ของจีนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Chinese arts, culture and tradition, and festivals in China from the ancient time to the present
time
142302 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ กาเนิดอักษรจีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัยและอักษร
จีนในปัจจุบัน
Records before history, origin of Chinese characters, evolution of Chinese characters in each
period and modern Chinese characters
142303 วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The moral sayings, beliefs, cultures, traditions and festivals of Chinese descent citizens in
Thailand from the past to the present
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 4-5) ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์ภาษาจีน
ระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ในสังคม
Vocabulary for communication (HSK Level 4-5), Chinese sentence structure in intermediate
level, Chinese grammar in intermediate level, the language information about life in society
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142317 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
หลักพื้นฐานการแปล การแปลประโยคและความเรียงขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลปากเปล่าและข้อเขียน
Basic principles of translation, translation of sentences and short passages from Chinese to
Thai and vice versa by oral translation way and written translation way
142318 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลั ก การแปลขั้ นสู ง การแปลประโยคและงานเขีย นที่ ซับ ซ้อ น เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลแบบปากเปล่าและแบบข้อเขียน
Principles of translation in advanced level, the sentences, complicated passages and specific
works translation by oral translation and written translation

142341 ไวยากรณ์จีน 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar I
โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน ชนิดของคา หน่วยคาและวลี ในด้านต่าง ๆ ชนิด ความหมาย
โครงสร้าง หน้าที่และการใช้
Chinese basic grammar, part of speech , morpheme and phrases , meaning, word-formation
system, function and word usage system
142342 ไวยากรณ์จีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar II
การวิเคราะห์ชนิดของคา ส่วนประกอบ โครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยค
ความซ้อน และรูปแบบประโยคจาเพาะ การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน โครงสร้างในระดับ
ข้อความ
Analysis of part of speech, components and structure of sentences in Chinese including a
simple sentence, a complex sentence and a specific sentence, making of sentences and discourses in
accordance with Chinese grammar
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142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจนี
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่สาคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึง
สมัยปัจจุบันโดยสังเขป
General characteristics and important composition patterns of Chinese literary works from the
ancient periods to the present
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese I
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติ
และความสาคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานพยาบาล
Vocabulary and sentence structures related to traditional Chinese clinical medicine and conventional
clinical medicine; background and significance, general knowledge of medical units
142363

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกั บเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปั จจุ บั น
ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
Vocabulary and sentence structures related to traditional Chinese clinical medicine and
conventional clinical medicine; procedure to receive the treatment, diagnosis, treatment, healthcare
142398 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย ประเภทและกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย
Research definition, characteristic, purpose, type and process; research problem
determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and research report
writing; research evaluation; research application and ethics of researcher
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142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน ศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ทักษะการฟัง
การอ่าน และการเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน
Introduction to Chinese Proficiency Test, Chinese vocabulary, expressions and sentence
structures; listening, reading and writing skills for Chinese standardized tests.
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยาย
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจของประเทศ การนาเที่ยว
Information about Thai history, culture, and tradition in Chinese version, Conversation and
expression about major tourist attractions in Thailand, tour guiding
142462 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับสมัคร
งาน ทักษะการพูดและการเขียนเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการกรอกเอกสารหรือ
แบบฟอร์มที่จาเป็นต่อการซื้อขาย รวมทั้งการเจรจาการค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
Terms and idioms used in business field, organization chart, advertisement, job recruitment
and so on, Speaking and writing related to job applying, job interview, making negotiation and filling
forms that are necessary for business dealing
142463 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน การจัดทาแผนการสอน
Teaching principles and techniques for Chinese as a foreign language, teaching methods on
pronunciation, listening, reading, writing, and grammar, lesson plans making
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142464

การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
3(2-2-5)
Chinese Listening for Traditional Chinese Medicine
การฟังค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกั บแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพื้นบ้าน ยาจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแล
สุขภาพ
Listening vocabulary and sentence structure in situations related to Chinese medicine, history of
Chinese medicine, well- known Chinese physicians, traditional Chinese physicians, Chinese medicine
diagnosis, treatment, healthcare
142465

การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
3(2-2-5)
Chinese Speaking for Traditional Chinese Medicine
การพูดคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มชี ื่อเสียง แพทย์จีนพืน้ บ้าน ยาจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแล
สุขภาพ
Speaking vocabulary and sentence structure in situations related to Chinese medicine, history
of Chinese medicine, well-known Chinese physicians, traditional Chinese physicians, Chinese medicine
diagnosis, treatment, healthcare
142466

การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
3(2-2-5)
Chinese Reading for Traditional Chinese Medicine
การอ่านคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพื้นบ้าน ยาจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแล
สุขภาพ
Reading vocabulary and sentence structure in situations related to Chinese medicine, history
of Chinese medicine, well- known Chinese physicians, traditional Chinese physicians, Chinese medicine
diagnosis, treatment, healthcare
142481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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Training, learning, gaining experience, improving working skills in Chinese language in
private or government sectors
142482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in Chinese language as an
apprentice in private or government sectors
142483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านภาษาจีน
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in Chinese
related works
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 รูป
ประโยค
Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in basic
Japanese
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูด สนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบใน
ห้องเรียน การแนะนาตัวเอง
Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and questioninganswering in classroom context, self-introduction
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143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic
Japanese 1
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation 2
ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจาวันอย่างง่าย การ
อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจานวน
Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily life,
description persons things and places, telling and asking time, ordinal number
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Japanese 3
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic Japanese 2
143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Conversation 3
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด การสนทนาในชี วิ ต ประจ าวั น การใช้ ถ้ อ ยค าและส านวนตาม
สถานการณ์ต่างๆ การบอกและการถามวิธีการในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Listening and speaking skills in daily- life conversations, words and expressions in different
situations, telling and asking how to do something
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Effective Communication Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภท ต่าง ๆ
การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่า
จากการฟังและการอ่าน
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Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, reading, speaking
and writing in a variety patterns, personality development in speaking and writing skills, analysis,
interpretation, criticism and evaluation in listening and reading
144114 การพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบ
การพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for personality
development, patterns of formal and non formal speaking
144130 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพ
ทางวรรณกรรม
Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai literature, value
and aesthetics of literature
144210 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง
ๆ การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า
Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating for useful
academic writing
144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การอ่ า นและการวิ เ คราะห์ การวิ เ คราะห์ ส ารคดี บั น เทิ ง คดี และ
สาระบันเทิง การนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน
Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral and written
presentation to analysis outcome
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144221 ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
แนวคิด ด้านไวยากรณ์ไ ทย วิธีก ารศึก ษาระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึก ษาด้าน
ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย
Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and
analysis of Thai text in Thai grammar
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานที่สาคัญของภาษา ฝึกทักษะ
ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพิ่ ม พู น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศั พ ท์ แ ละส านวนต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, speaking,
reading and writing, general vocabulary and expressions in everyday life, as well as French culture
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นที่สูงขึน้ เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และสานวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of four skills:
listening, speaking, reading and writing. General vocabulary, expressions in everyday life, including
French culture
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวอาลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น
Development of listening and speaking skills in various situations of daily life including
salutation, self-introduction, farewell, asking and telling directions, apologizing
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145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตร์
และสื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องได้
Development of listening and speaking skills from various media including dialogue, radio
programs, movies and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using correct
French.
145221 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ
และเรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นสาคัญ การลาดับความคิด การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของบทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน
Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including news, short
reading passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of thought,
analyzing the structure of texts, and summarizing from reading passages
145222 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกวิเคราะห์
ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและชัดเจน
Development of reading and writing skills in French texts at a more complex language level,
analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
3(3-0-6)
English for Phayao Studies
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางภูมศิ าสตร์และประชากรศาสตร์ใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดพะเยา ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัดในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
English communication skill for basic geography and demography in various local areas of
Phayao Province, its identity, history, socirty, economy, and culture of Phayao, its adaptation to ASEAN
and World Community
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146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
3(3-0-6)
Strategic and Reflective Reading
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและเรื่อง
ที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ เช่น การเดาความหมายของคาศัพท์ การหาใจความสาคัญ
การสรุปความ และการตีความ รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการอ่าน
Skills in reading different types of texts in English to develop reading comprehension ability in
both paragraph level and longer passages by employing different types of reading strategies such as
guessing word meaning, identifying main idea, making a summary and making an interpretation with
the addition of developing reading rate
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
ทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Writing grammatical English sentences based on English grammatical rules
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
English listening and speaking skills for communication in daily life

3(2-2-5)

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Opinion Expression
ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางสังคมรอบตัว
Listening and speaking skills in expressing opinions toward societal surrounding contexts
society, cultures, news
146212 การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writings
ทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
Writing skill on different kinds of English paragraphs

3(3-0-6)

146233 การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking on Current Issues
ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่นา่ สนใจในปัจจุบัน
Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, cultures and
environment
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ความหมายเลขรหัสวิชา
1. เลข 3 ลาดับแรก หมายถึง
142
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
8
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับชั้นปีของการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
การศึกษาเรื่องทั่วไป
ทักษะทั่วไป
การฟังและ / หรือการพูด
การอ่านและ / หรือการเขียน
โครงสร้างภาษา
วรรณคดีและ / หรือวรรณกรรม
ธุรกิจและ / หรือวิชาชีพ
การฝึกงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ
อนุกรมของรายวิชา

51
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2 1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล

3659900XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Linguistics and applied
linguistics
Literature
ภาษาจีน
Chinese Literature
Chinese Literature
ภาษาจีน
Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีน
Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีน
ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน

2

ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล

32499001XXXXX

อาจารย์

3

นายณัฐวร วงศ์จติ ราทร

36098000XXXXX

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
อ.บ.
M.A.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย์

ศศ.บ.
ศศ.ม.

4

5

นายธิวานนท์ พูพวก

นายภัทรพงศ์ พื้นงาม

32511004XXXXX

35404004XXXXX

ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Peking University, China

2557

Zhejiang University, China
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
National Chung Hsing, Taiwan
National Chung Hsing, Taiwan
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Communication University of China,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Communication University of China,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550
2544
2556
2551
2548
2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

2542

2549
2555
2549
2550
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
เลขบัตรประจาตัว
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
1
นางสาววราภรณ์ ใจประนพ
14096000 XXXXX

2

3

นางสาวววรรสา หมุดใหม่

นางสาวศศิธร นุรติ มนต์

15601001 xxxxx

1451000151xxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

อาจารย์

B.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

4

Mr.Huang Shengde

G479xxxxx

อาจารย์

5

Miss Wang Xiaoyue

E14435xxx

อาจารย์

ศศ.ม.
B.A.
M.A.
B.A.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีน
Teaching Chinese as a
Foreign Language
Chinese
Linguistics and applied
linguistics
ภาษาจีนธุรกิจ

GuangXi University for
Nationalities of china ,China
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tianjin Normal University, China
Yunnan Normal University

ภาษาไทย
Geography
Teaching Chinese as a
Foreign Language
Teaching Chinese as a
Foreign Language

มหาวิทยาลัยพะเยา
Yuxi Normal University, China
Communication University of
China, China
Chang Chun Normal University,
China

GuangXi University for
Nationalities of china, China
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2559
2555
2559
2555
2558
2555
2557
2550
2558
2556
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาคัญภาษาหนึ่งสาหรับการสื่อสารในโลกของสังคมมนุษย์ การมีโอกาสได้ใช้
ภาษาจีนในสถานการณ์จริง จึงเป็นจุดชี้วัดที่ดีเยี่ยมสาหรับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนของนิสิต ดังนั้น
สาขาวิชาภาษาจีนจึงเล็งเห็นว่าการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาภาษาจีนที่มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากนิสิตสามารถนาเอาทักษะพื้นฐาน เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและ
แปลภาษาจีน รวมทั้งความรู้ความสามารถทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมจีนมาประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความชานาญและเพิ่มพูนความ
มั่นใจในการใช้ภาษาให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้นิสิตมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ ความคิด
สติปัญญา บุคลิกภาพและคุณสมบัติจาเป็นอื่น ๆ ในการก้าวออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในการ
ประกอบอาชีพที่สนใจในภายภาคหน้า
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนามของ จะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมประจาใจ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักผิดชอบชั่วดี มีวินัย
ต่อตนเอง มีความอดทน เพียรพยายาม รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
(2) มีจติ อาสาและจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชน
(3) เข้าใจและเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีของชนชาติไทยและชนชาติจีน
ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความสามารถในทักษะพื้นฐานของภาษาจีน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนและ
แปล เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวัน
(2) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ภู มิ ศ าสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและสานสัมพันธ์กับชาวจีน
ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ และแยกแยะถึงที่มาที่ไปของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน
อย่างเป็นระบบได้
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ จากการทางานได้
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(3) สามารถคิดสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่ได้มาจากการวิเคราะห์และที่ได้มา
จากการค้นคว้าหาข้อมูล มาประยุ กต์ใช้กั บปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน เพื่อช่วยให้มีการใช้ชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในสถานที่ฝึกงาน และสร้างวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน
การประสานงาน การให้บริการ และการสร้างความสมานฉันท์ได้
(2) สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามของกลุ่มได้ โดยเคารพกติกา
มารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระทาการใดที่นาพาซึ่งความเดือดร้อนและความเสียหายต่อบุคคลอื่น
(3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักอดทน อดกลั้น มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง ระงับ
ความขัดแย้งได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็นธรรม สามารถหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
(4) สามารถสนั บ สนุ น เกื้ อกู ลตนเองและผู้ อื่ นให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาจีน กับสื่อสารสนเทศขั้นพืน้ ฐานในชีวติ ประจาวันได้อย่างชานาญ
(2) สามารถเลือกใช้ส่อื สารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
สืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ตา่ งๆ ได้
4.2 ช่วงเวลา
นิสติ ลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานในภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสิตต้องฝึก ปฏิบัติงานไม่ ต่ากว่า 12 สัป ดาห์ สาหรับ การฝึก งาน และไม่ต่ากว่า 16 สัป ดาห์
สาหรับการปฎิบัติสหกิจศึกษา ในการทางานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะ
จะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกงาน เพื่อกากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็
ตามตารางการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นผู้กาหนดและได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์นเิ ทศ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิน้ อาจารย์นเิ ทศต้องเดินทางไปสอบถาม
ผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ทางานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่น
การนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ ให้ข้นึ กับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงาน
ยุติลง นิสิตจะต้องนาเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาจีน ก่อนสิ้ นภาค
การศึกษานั้น
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้
นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อทาการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาภาษาจีนได้กาหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการทา
วิจัยในรายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่ 3 ก่อนทารายงานการศึกษาอิสระด้วย
ตนเองในชัน้ ปีที่ 4 ภายใต้การกากับดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และนิสิต
ต้องนาเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศึกษา
คาอธิบายโดยย่อ
วิชาการศึกษาอิสระมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้รับความ
เห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการศึกษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในประเด็น
ต่อไปนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมประจาใจ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักผิดชอบชั่วดี มีวินัยต่อ
ตนเอง ความอดทน เพียรพยายาม รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่นาความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน
ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาทุกชนิดเพื่อนาไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความสามารถในทักษะพื้นฐานของภาษาจีน คื อ ฟัง พูด อ่าน เขียนและ
แปล เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทาการศึกษาอิสระ
(2) มีความรูค้ วามเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมศิ าสตร์ และศิลปวัฒนธรรมจีน
(3) มีความรูเ้ รื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ระดับพืน้ ฐาน
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(1) สามารถคิดวิเคราะห์ และแยกแยะถึงที่มาที่ไปของปัญหาอย่างเป็นระบบได้
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล จัดหมวดหมูข่ ้อมูล เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาได้
(3) สามารถคิดสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่ได้มาจากการวิเคราะห์และที่ได้มาจาก
การค้นคว้าหาข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสร้างวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ทั้งชาวไทย
และชาวจีน เพื่อนาไปประกอบกับการศึกษาอิสระของตนเองได้
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักอดทน อดกลั้น มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เพื่อ
สร้างเสริมความรับผิดชอบของตนเองต่อสิ่งที่ตอ้ งกระทา
(3) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการศึกษาเล่า
เรียน
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาจีน กับสื่อสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานในชีวติ ประจาวันได้อย่างชานาญ
(2) สามารถเลือกใช้ส่อื สารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
(3) สืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ใน
จุดประสงค์ต่างๆ ได้
(4) มีความรูท้ างสถิติขั้นพื้นฐาน และสามารถนามาใช้วเิ คราะห์หาคาตอบโจทย์วจิ ัยได้
ช่วงเวลา
นิสติ เลือกศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4
จานวนหน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
การเตรียมการ
การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ
ก่อนนิสิตลงทะเบี ย นเรีย นวิ ช าการศึก ษาอิส ระในปี ก ารศึก ษาสุ ดท้ ายนั้ น นิสิตจะได้เ รีย นวิ ช า
ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในชั้นปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย
วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการทาวิจัย การเขียนโครงร่าง และ
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการนาเสนอผลงาน
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ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว สาขาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษารายงานการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดทาแผนการดาเนินงานเสนอ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยนิ สิ ต ต้ อ งพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ในการท ารายงาน
การศึกษาอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่ างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ช่วยกาหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิน้
ภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษานั้น และต้องนาเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วยวาจาเป็น
ภาษาจีนต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิ ตสาขาวิชาภาษาจีน ในสัปดาห์ที่ 15 ของภาคการศึกษา ทั้งนี้
ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18
นิสิตส่งเล่มรายงานการศึก ษาอิส ระฉบับ สมบูรณ์ใ ห้อาจารย์ที่ป รึก ษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่อ ง
ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกาหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้
กระบวนการประเมินผล
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนนที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
(1) เนือ้ หาของรายงานการศึกษาอิสระ ร้อยละ 60
(2) การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรือวิจัย โดยเขียน
เป็นภาษาจีน ร้อยละ 20
(3) การนาเสนอปริญ ญานิพนธ์ด้วยวาจาเป็นภาษาจีน ร้อยละ 20 ทั้งนี้เ กณฑ์
ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาและคณะเห็นสมควร
ระดับขั้น
การประเมินผลวิชาการศึกษาอิสระ คิดเป็นระบบอัก ษร S และ U คือ ผ่าน หรือ S
(Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก การแต่งกาย การสื่อสาร
เจรจาในการเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจน
พัฒนาบุคลิกภาพภายใน สามารถรับรู้และเข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงอย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถแสดงอารมณ์
ลั ก ษ ณ ะ ใ น ข อ บ เ ข ต ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีทางสังคม โดยแทรกความรู้ให้นิสิตมี
ความเข้าใจผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศให้ นิ สิ ต ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาและ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นสิ ิตจะสาเร็จการศึกษา
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์การทางาน
1. ปลูกฝังคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านรายวิชาต่างๆ โดยอาจารย์ผู้สอน
2. จั ด โครงการอบรมคุ ณ ลั ก ษณะทางด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. บูรณาการหลัก คุณธรรมจริย ธรรมในการเรี ย นการ
สอนและสอดแทรกความรู้ ใ ห้ นิ สิ ต เห็ น ความส าคั ญ
ตระหนั ก ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ผู้สอน
4. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการผลิตบัณฑิต
1. ให้นิสิตทากิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกและพัฒนาคุณลักษณะ
ทางด้านภาวะผู้นา
2. ให้ความรู้แก่นิสติ เรื่องภาวะผู้นา

59
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
3. ส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะผู้นาผ่านการเรียนการสอนโดย
การมอบหมายให้นิสติ ทางานเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการทางาน มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ประสานงาน เพื่อฝึกให้
มีความรับผิดชอบในการทางานเป็นกลุ่มและมีความเป็น
ผูน้ า
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาคุณลักษณะ
ของการเป็นผูน้ าที่ดี

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
บรรยายหรืออภิปรายกลุ่มในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
ประเทศจีน มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม จัดให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตอ้ งบริการวิชาการโดยไม่ได้รับหรือไม่มีเงินสนับสนุนจากสถาบัน จัดให้นสิ ิตได้คัดเลือกผู้ที่จะมา
รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชั้น บรรยายโทษที่อาจเกิดขึ้นได้ของการนาความคิดของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดย
ไม่มีการอ้างอิงหรือปรับเปลี่ย นการใช้ มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มโดยให้ทานอกชั้นเรียนหรือเป็น
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง มอบหมายให้นิสิตจัดทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
กิจกรรมวันตรุษจีน มอบหมายให้นิสติ จัดทาบอร์ดหรือทาการรายงานหน้าชั้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรมตอบรับจากสิ่งที่ได้รับรู้ในชั้นเรียน ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลจากความสาเร็จของกิจกรรมหรือโครงการที่นิสิตเข้า ร่วม ให้นิสิตร่วมประเมินการทางานของ
หัว หน้าชั้น ก าหนดบทลงโทษจากการผิ ดจรรยาบรรณทางวิ ช าการตามลาดับ ความหนัก เบาของโทษ
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลจากความสาเร็จของกิจกรรมหรือโครงการที่นิสติ เข้าร่วม
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่ได้
ศึกษาในชั้นเรียน บรรยายและ/หรืออภิปรายกลุ่ม ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงานให้นิสิตได้ค้นคว้า
ข้อมูล ที่เ กี่ ย วข้อง พร้อมทั้งเสนอผลงานในชั้ นเรีย น จัดการเรีย นการสอนที่เ น้นผู้เ รีย นเป็นส าคั ญ ผ่ า น
กิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของสาขาวิชาและศาสตร์อ่นื ๆ บรรยายระเบียบวิธีวิจัยขั้นพืน้ ฐาน มอบหมายให้
นิสติ ได้ลองเขียนโครงร่างงานวิจัยอย่างง่าย ๆ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดสอบย่อยเพื่อวัดผลระหว่างภาคการศึกษา จัดสอบกลางภาคและปลายภาคทั้งทาง
ทฤษฎีและ/หรือทางปฏิบัติ ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือสถาน
ประกอบการจริง
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการ
อภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาเป็นรายงานผลการค้นคว้า การทดสอบหรือการมอบหมายงาน
ควรมีโจทย์ที่ต้องการคาตอบที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการเปรียบเทียบ มิใช่การท่องจา
มาตอบเพียงอย่างเดียว จัดให้นสิ ิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายให้นิสิตประเมินจากการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการโต้วาทีภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการโน้มน้าวจิตใจผูค้ น ส่งเสริมให้นสิ ิต เข้าร่วม
ในกิจกรรมที่ต้องทางานร่วมมือกับคนจานวนมาก มอบหมายให้นิสิตทางานกลุ่ม โดยสับเปลี่ยนกันเป็น
ผูน้ าและผูต้ าม มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้เกิดการฝึกฝนให้มีความอดทน อดกลั้น ด้วยการร่วมทางาน
กับคนอื่นในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนร่วมชั้ นที่ไม่สนิทสนม มอบหมายให้นิสิต
ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยบริการทางวิชาการ เช่น การจัดอบรมภาษาจีนแก่เพื่อนนักเรียน หรือบุคคลภายนอก
ที่สนใจ
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ผูช้ นะในการโต้วาทีมเี กณฑ์ได้คะแนนในรายวิชานั้นๆ ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมงาน ประเมินผลจาก
ความสาเร็จของกิจกรรม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อที่ จ าเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นต่ อการท างานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใ ช้ใน
การดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยายหรือมอบหมายให้นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ หรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันของประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยกันฝึกฝนการใช้
สื่อให้ชานาญ มอบหมายให้นิสิตจัดทารายงาน ที่จะต้องใช้สื่อสารสนเทศในการดาเนินการทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การประมวลผล การนาเสนอรายงาน บรรยายระเบียบวิธีวิจัย หรือการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขขั้นพืน้ ฐาน
5.2.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นรู้ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบระหว่างภาคเรียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของสากล
เช่นกิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ สอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านบุคลิกภาพ
และการแสดงออก
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่ งเสริมสุขภาพและพั ฒ นา
บุคลิกภาพ
สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพและสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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●
●
●
●
●

●

●

●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(2) (3) (4) (1)

●

○
○
●

 ความรับผิดชอบรอง

●
●
●
●
○
●
●
○
●

○
●
●
●
●
●

○
●

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (5) (1)
○
●
●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●

○

○

○
●

●
●
●
●
○
○
●
●

(2)

○

○
●

●
○
●
●
○

○
○
●
●

6.
สุนทรียภาพ

(3)

(1)

●
●
●
●
○
○

●

○
●

○
●
○
○
●
●

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

●

○

●
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
142398 ระเบียบวิธีวิจัย
146201ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยา
ศึกษา
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
142201 ประวัตศิ าสตร์และสังคมจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรียภาพ

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2) (3) (4) (1)

(2) (3) (4) (5) (1)

(2)

(3)

(1)

●
○

●
○

○
○

●
●

●
○

●
●

●
●

●

○

○
○

●
●

●

●
●
●
●

○
○
○
○

○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●
○

●
●

●
●

○
○

○

○
○

○

●
○

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

○
○
○
○

●
○
○
○

○

●

○

○

○

●

○

○
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รายวิชา

142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
142223 การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 3
142224 การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 4
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 1
142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 2
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
142317 การแปลภาษาจีน 1
142341 ไวยากรณ์จีน 1
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
142302 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2) (3) (4) (1)

(2) (3) (4) (5) (1)

●
●

○

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

○

(2)

○

6.
สุนทรียภาพ

(3)

(1)

●

○
○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●
●
●

○
○
○

○
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○

●
●
●

●
●
●

○
○

●
●

○
○

○
○

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

○
○

○

○

○
○

○
○

●

○
●
○

●
●

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

○
○

(2)
○
○
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รายวิชา

142303 วัฒนธรรมจีนในประเทศ
ไทย
142318 การแปลภาษาจีน 2
142342 ไวยากรณ์จนี 2
142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วรรณคดีจีน
142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
142462 ภาษาจีนธุรกิจ
142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(2) (3) (4) (1)

(2) (3) (4) (5) (1)

●

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●
●
●

○
○
○

○

○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○

●
●
●

●
●
●

○
○
○

○

●

○

●
●
●

○

●

●

○

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
○

●
●
●

●
●
●

○
○
○

●
●
○

○
○
○

●
●

●
●

○
○

○
○

○
○

○
○

●
●

●

●
●

(2)

(3)

6.
สุนทรียภาพ

●
●

(1)

●
●

○
●

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

●
●

●
●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
กลุ่มวิชาโท ภาษาไทย
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
144114 การพูด
144130 วรรณคดีเอกของไทย
144210 การเขียนเชิงวิชาการ
144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
144221 ไวยากรณ์ไทย
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2) (3) (4)

○
○
○
○

○

○

○
○
○

○
○
○

○

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(2) (3) (1)

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●



○





○











○

○
○
○
○



○
○
○
○
○
○



○

○























○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○











○
○



(2) (3) (4) (5) (1)

(2)

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○






(3)

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)



(2) (3) (4) (1)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

○
●
○
●



○
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กลุ่มวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
145111 การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
145112 การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
145121 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
145222 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(2) (3) (4) (1)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (5) (1)

(2)

(3)

6.
สุนทรียภาพ

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (1)

(1)

○

○

●

●

○

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

●

○

○

○

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ
การอ่านสะท้อนคิด
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
146132 การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
146133 การฟังและการพูดแสดง
ความคิดเห็น
146212 การเขียนย่อหน้า
146233 การฟังและการพูดประเด็น
ทางสังคมปัจจุบัน

หมวดวิชาการฝึกงาน หรือ สหกิจ
ศึกษา หรือ การศึกษาอิสระ
142483 การศึกษาอิสระ

(2) (3) (4)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2) (3) (1)

●

●

●

●

○
○

○
○

○
○

○
○

●
●

○

○

○

○

● ○ ○ ○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

● ○ ○ ●

○

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(2) (3) (4) (1)
●

●

○

●

● ● ● ● ● ● ●

(2) (3) (4) (5) (1)

(2)

(3)

○

○

●

○
○

●

● ● ○

●

○

○

○

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

○

○

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

○

○

○
○

○

○

○

● ● ○

●

●

○

●

○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
142481 การฝึกงาน
142482 สหกิจศึกษา
รายวิชาเปิดให้เฉพาะหลักสูตร
แพทย์แผนจีนบัณฑิต (รายวิชา
พื้นฐานภาษาจีน ไม่นบั หน่วยกิต)
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินกิ 1
142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินกิ 2
142464 การฟังภาษาจีนสาหรับ
แพทย์จีน
142465 การพูดภาษาจีนสาหรับ
แพทย์จีน
142466 การอ่านภาษาจีนสาหรับ ○
แพทย์จีน

(2) (3) (4)
○
○

○
○

2. ความรู้

(1)

○
○

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (1)
●
●

○
○
○

●
●

○

●

●

○

●

●

●

●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1)

(2) (3) (4) (5) (1)

(2)

(3)

●
●

●
●

○

○
○

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

○
○

●

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

○
○

○
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

○
○
○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สาหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาเป็นผู้กาหนด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องกาหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆโดยดาเนินการดังนี้
(1) ให้นสิ ิตประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(3) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ที่นิ สิตได้รับ
มอบหมาย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัย
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
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(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ นิ สิ ต จะส าเร็ จ การศึ ก ษา นิ สิ ต จะต้ อ งยื่ น ใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน
นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นรายๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป
จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49
จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน
ซ้าในรายวิชาใด
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใ หม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลัก สูตร การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผสู้ อน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์
1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะที่จัดเป็นประจาทุกปี เช่นโครงการ
การวัดผลและประเมินผล โครงการการจัดทา e-learning โครงการพัฒนาทักษะการสอน โครงการ
KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัม มนาทางวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานทาวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
(2) สนับ สนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุก คนปฏิบัติตาม
ภาระงานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุน
ให้ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชานาญในอาชีพ
ของการเป็นครูผสู้ อน
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
(5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูต ร โดยมีหน้าที่ก ากั บ การดาเนิ นงานเปิดและปิ ด
หลักสูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมิ น หลั ก สู ต รตามกรอบเวลาที่ ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตร
ด้านวิชาการ รวมทั้งกากับ ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรีย นรู้
ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รายบุคคลและระดับชั้นปี
ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2.2 มีก ารส ารวจความพึ งพอใจของผู้ใ ช้บั ณ ฑิตทุก ปีห ลัง ส าเร็จ การศึก ษา เพื่อนาข้อมู ล ไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.3 การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกียวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาอื่นๆ เพื่อนามาใช้ใน
การวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
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3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ
อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทรณ์ของนิสติ
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรจะกาหนดนโยบายและมีระบบดาเนิ นการสรรหาและคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใ หม่ต่อคณบดีและการคัดเลือกจะ
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิร ะดับ
ปริญญาโทขึน้ ไปและ/หรือ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาจีน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาวิชา
เห็นว่ามีความรูค้ วามสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นๆได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมหารือ
กับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจา เป็น ในรายวิชาที่หลักสูตรต้องการและขาด
แคลน โดยต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้
การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุม่ จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปีและ
4 ปีตามลาดับ
5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียนการ
สอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่
รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
กระบวนการเรีย นการสอน วิธีก ารถ่ายทอดความรู้ข องอาจารย์ แต่ ล ะคน เพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุ ดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
5.2.3 ใช้ ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรม เพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู้ จ ากการท ากิจ กรรมทั้ง ในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เ ป็นไปตาม
เกณฑ์ ผูส้ อนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุง่ หวังให้นิสิต
ได้ความรูค้ รบถ้วนเนื้อหา
5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้ทามี
คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตทางานเดิมอีกครั้งโดย
แก้ไขหรือมอบหมายงานใหม่
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจานวนนิสิตของ
สาขา การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เ พื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ ซึ่ง
มีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
6.2.1 สารและสื่อการศึกษา มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจีน
ภาษาศาสตร์ (อื่นๆ)

6,583
2,376
27
152
809
10

ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Science Direct
H.W.Wilson 12 Subjects
Springer Link
Academic Serch Complete
ABI/INFORM Complete
Education Research Complete
Emerald
Matichon e-Library
ProQuest Dissertation@Theses
ThaiLis Digital Collection (TDC)
eBook Collection (EBSCOhost)

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
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6.2.2 ห้ อ งหนั ง สื อ คณะศิ ล ปศาสตร์ มี จ านวนหนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ข องสาขาวิ ช า
ดังต่อไปนี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจีน

192
97
12
458
7

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาจั ด ท าส ารวจความพึ ง พอใจและความ
ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มา
ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

























































































82
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวม

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5









9

10

10

11

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น
คณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุก ปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
1.1.4 วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของนิ สิ ต เพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธการสอนให้ เ หมาะสมกั บ นิ สิ ต โดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้
อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุงต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่ว นได้เสียอื่นๆ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมินเอกสาร
หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นนาผลการประเมินมาประมวล และ
นาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษา
ภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา
และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 สรุ ป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอีย ดหลั ก สู ตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษา และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา อาจารย์
พิเศษ นิสติ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตรและ
ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 จัด เตรีย มงบประมาณเพื่อจัด ทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4.4 ปรั บ ปรุ ง / พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชา

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2555
30
21
9
87
6
57
33
24
18

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560
30
30
87
6
57
42
15
18

6

6

6

6

6

6

120

123

123

เกณฑ์
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาโท
2.4 วิชาการฝึกงาน
สหกิจศึกษา หรือการศึกษาอิสระ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

72
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

30 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous
Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา

101
004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3
Life Skills

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชา
ใหม่

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพ
3(3-0-6)
ชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

103
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
6 หน่วยกิต
146204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2–2-5)
English for specific purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทที่
เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการ
เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลัง
ศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์เฉพาะ
ทางมากขึน้
Studying English in more specific
contexts through listening, speaking, reading,
and writing skills with additions of various
speaking and writing topics related to
students’ study areas with more technical
terms

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและ

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

146201

143398

สาระที่
ปรับปรุง

143398

ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
3(3-0-6)
English for Phayao Studies
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรูพ้ นื้ ฐานทาง
ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ในท้องถิ่นต่าง ๆ
ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัด
พะเยา ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของ
จังหวัดในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
English communication skill
for basic geography and demography in various
local areas of Phayao Province, its identity,
history, socirty, economy, and culture of Phayao,
its adaptation to ASEAN and World Community
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุม่

เปิดรายวิชาใหม่

คงเดิม

104
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem
and hypothesis of research, population and
sample, research tools, methods of data
collection and data analysis, ethics of research
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2–2-5)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง
เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัท
อักษรภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการเขียน
ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียน
อักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันประมาณ 300 คา สนทนาขั้น
พืน้ ฐาน ไวยากรณ์จนี พืน้ ฐาน
Four basic skills of Chinese including
speaking listening reading and writing,
Chinese Pronunciation with Chinese
phonological system (CHINESE PHONETIC
ALPHABET) or PINYIN, Chinese character
systematically writing skills, 300 of daily-life
words and expressions, basic conversation
and Chinese grammar
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2–2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันประมาณ 400 คา
การออกเสียงในระดับคาหลายพยางค์ วลี และ
ระดับประโยค ไวยากรณ์จนี พืน้ ฐานระดับ
ประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ประโยค
ที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี
ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาค
แสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคาถามแบบ
ต่าง ๆ การใช้คาบอกตาแหน่ง การบอกเวลา
วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยคา
ไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระทา
การเขียนอักษรจีน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั
Meaning, significance, types, problem and
hypothesis of research, population and sample,
research tools, methods of data collection and
data analysis, ethics of research
วิชาเอกบังคับ
45 หน่วยกิต
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2–2-5)
Chinese for Communication I
ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน
(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของ
อักษรจีน คาศัพท์พ้นื ฐานที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน
(HSKระดับ 1-2) รูปประโยคพืน้ ฐาน
Systems and techniques of Chinese
pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets
writing, Chinese alphabets structures, basic
Chinese vocabulary that frequently uses in daily
life (HSK Leve 1-2) and fundamental sentences
structures

142112

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2–2-5)
ปรับรหัสวิชา
Chinese for Communication II
และคาอธิบาย
คาศัพท์พ้นื ฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน
รายวิชา
(HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร
ภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อแก้ไข้ปญ
ั หา
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
Basic vocabulary that frequently uses
in daily life (HSK Level 3), develop
communication skill in Chinese, use the Chinese
language to solve the easily problems in daily life
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400 daily-life words and
expressions, pronunciation in level of multisyllable words, phrases and sentences, basic
grammar of sentence structure, the sentences
with verb complement, the sentences with
adjective complement, the sentence with noun
complement, the structure of interrogative
sentences, the use of prepositions, telling the
time and date, use of auxiliary verbs, the
functional words, writing of Chinese characters
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1 142121
3(2–2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I

การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวันอย่างง่าย ๆ การออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้อง และการพูดโต้ตอบ
Listening and speaking Chinese in simple
dialogues for daily life, pronunciation, and
ability for inquiring and answering

142122

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2–2-5)

142122

Chinese Listening and Speaking Development II

การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวัน ในระดับกลางและสูง โดยเน้นการ
ใช้ถ้อยคาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
Listening and speaking Chinese daily life
dialogues in intermediate and advanced
levels, using proper words in different
situations
142213

การแปลภาษาจีน 1
3(2–2-5)
Chinese Translation I
หลักพืน้ ฐานการแปล การแปลประโยค
และความเรียงขนาดสัน้ จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วย
การแปลปากเปล่าและข้อเขียน

142317

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2–2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจาวัน ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม
การซือ้ ของ คมนาคม สุขภาพอนามัย
Develop speaking, listening to basic
Chinese from situation relates to daily life,
residence, foods and drinks, shopping,
transportation, health ,and be able to answer the
questions from the situations above
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2–2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การทางาน
ธุรกรรมการเงิน การท่องเที่ยว
Develop speaking, listening to elementary
Chinese from the situations about hobbies,
weather conditions, study, finance and banking,
tourism, and be able to answer the questions
from the situations above
การแปลภาษาจีน 1
3(2–2-5)
Chinese Translation I
หลักพืน้ ฐานการแปล การแปลประโยคและ
ความเรียงขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลปากเปล่า
และข้อเขียน

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
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142303

142211

Basic principles of translation, translation
of sentences and short passages from Chinese
to Thai and vice versa by oral interpretation
way and written translation way
ภาษิตสานวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs and Idioms
ความหมายและทีม่ าของสานวนภาษิต
การใช้สานวนภาษิตในบทสนทนา สานวนที่
สามารถใช้ได้กับวิถีชวี ติ ไทย เปรียบเทียบสานวน
ภาษิตกับสานวนภาษิตไทย
Meaning and source of Chinese
proverbs and idioms. Use of idioms and
proverbs in conversation, the phrases applied
to Thai life style. Comparison of Chinese
proverbs and idioms with proverbs and idioms
in Thai
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5) 142213
Chinese for Communication III
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันและศัพท์เฉพาะ
ต่าง ๆ ประมาณ 500 คา การใช้คาบอกจานวน
เงิน ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่ใช้
เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้า
คาคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสองพยางค์
หน่วยคาที่แสดงการดาเนินต่อเนื่องไปของภาค
แสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น
ประสบการณ์ การซ้าคากริยาสองพยางค์
ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี การใช้คา
บุพบทต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมทัง้ คาเชื่อมของ
ประโยคความซ้อน
500 daily-life words and technical
terms. Chinese currency, the complement
modification. Functional words for complement
and complement modification, the
reduplication of monosyllabic and dissyllabic
adjectives. Indication words in progressive
aspect, the particle emphasizing on past
experience, the reduplication of dissyllabic
verbs, the sentence with several verb
complements, prepositions and conjunctions
used in complex sentence

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Basic principles of translation, translation
of sentences and short passages from Chinese to
Thai and vice versa by oral translation way and
written translation way
ปิดรายวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร
(HSKระดับ 3-4) การใช้คาศัพท์ภาษาจีนสร้าง
คาศัพท์เพิม่ เติม โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การ
เพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวัน การใช้
ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสาร
ระดับข้อความ
Vocabulary for communication (HSK
Level 3-4), can use Chinese to build more
vocabulary knowledge, basic grammar
structures, increase ability of listening, speaking,
reading and writing, use Chinese communication
in daily life, use Chinese to describe information
and communicate in paragraph level

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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142231

142241

142341

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
งานเขียนแบบต่าง ๆ บทความจาก
หนังสือพิมพ์ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้น
ระดับง่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงคาศัพท์
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึน้ คาศัพท์อย่างน้อย
800 คา โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค “ba” การ
ซ้าคาของคาบอกจานวน-คาลักษณะนาม คา
บุพบทอื่น ๆ
Various kinds of simple writings, articles
from newspaper and journal, essays and short
stories in order to enhance learners’
vocabulary and grammatical skills, learning at
least 800 vocabularies, the structure of “ba”
sentence, the reduplication of numeralmeasure words and other prepositions
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน
1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน
ขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป เช่น บันทึก
ประจาวัน นิทาน จดหมาย แนะนาตนเอง
ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in
term of diary, stories, letters, self introduction,
resume, invitation card, announcement,
advertisement
ไวยากรณ์จนี 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
โครงสร้างพืน้ ฐานไวยากรณ์จนี หน่วยคา
และวลี ในด้านต่าง ๆ ชนิด ความหมาย
โครงสร้าง หน้าที่และการใช้
Chinese basic grammar, morpheme
and phrases, part of speech, meaning, wordformation system, function and word usage
system
ไวยากรณ์จนี 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II
การวิเคราะห์ชนิดของคา ส่วนประกอบ
โครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

142214

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4)
ประโยคภาษาจีนที่มีความซับซ้อน ความเรียงขนาด
สั้นๆ ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความรู้ด้าน
วัฒนธรรมจีนโดยผ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมนั้นๆ ความเข้าใจเบือ้ งต้นในความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย
Vocabulary for communication (HSK Level
4), Chinese structure that complicate, short essay
writing, understand in basic cultural knowledge
of China through the Chinese language relates to
culture and understand the differences between
China and Thailand

142231

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด
สั้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป เช่น บันทึกประจาวัน
นิทาน จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตร
เชิญ ประกาศ โฆษณา
Reading and writing skills in Chinese in
term of diary, stories, letters, self introduction,
resume, invitation card, announcement,
advertisement

คงเดิม

142341

ไวยากรณ์จนี 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
โครงสร้างพืน้ ฐานไวยากรณ์จนี ชนิดของคา
หน่วยคาและวลี ในด้านต่าง ๆ ชนิด ความหมาย
โครงสร้าง หน้าที่และการใช้
Chinese basic grammar, part of speech ,
morpheme and phrases , meaning, wordformation system, function and word usage
system
ไวยากรณ์จนี 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II
การวิเคราะห์ชนิดของคา ส่วนประกอบ
โครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว

ปรับรหัสวิชา

142342

ปรับรหัสวิชา
และเปลี่ยนจาก
วิชาเอกบังคับ
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ประโยคความซ้อน และรูปแบบประโยคจาเพาะ
การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน
รวมทั้งโครงสร้างในระดับข้อความ
Analysis of part of speech, components
and structure of sentences in Chinese
including a simple sentence, a complex
sentence and a specific sentence. Making of
sentences and discourses in accordance with
Chinese grammar

ประโยคความซ้อน และรูปแบบประโยคจาเพาะ
การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน
รวมทั้งโครงสร้างในระดับข้อความ
Analysis of part of speech, components
and structure of sentences in Chinese including a
simple sentence, a complex sentence and a
specific sentence. Making of sentences and
discourses in accordance with Chinese grammar
142315

142224

142101

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
ศึกษาการใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร
(HSKระดับ 4-5) ประโยคภาษาจีนระดับกลาง
ไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ในสังคม
Vocabulary for communication (HSK
Level 4-5), Chinese sentence structure in
intermediate level, Chinese grammar in
intermediate level, the language information
about life in society
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development IV
การพูด การฟังภาษาจีนระดับสูง และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ วรรณกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ กฎหมาย จารีตประเพณี ศาสนา
ธรรมชาติ จิตวิทยา
Develop speaking, listening to
advanced Chinese from the situations about
political, economics, literature, arts, history,
geography, laws, customs, religions, nature,
psychology, and be able to answer the questions
from the situations above
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
3(3-0-6)
Chinese History and Society
เหตุการณ์ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
โดยสังเขป

สาระที่
ปรับปรุง
เป็นวิชาเอก
เลือก

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่
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Important of historical events, politics,
economics and society in China from the ancient
time to the present time
กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Arts and Culture
ศึกษาเกี่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
เทศกาลต่างๆ ของจีนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Chinese arts, culture and tradition, and
festivals in China from the ancient time to the
present time
142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
Introduction to Chinese Literature
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ตา่ ง ๆ
ต่าง ๆ ที่สาคัญของวรรณคดีจีน ตัง้ แต่สมัย
ที่สาคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึง
โบราณ จนถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป
สมัยปัจจุบันโดยสังเขป
General characteristics and important
General characteristics and important
composition patterns of Chinese literary works
composition patterns of Chinese literary works
from the ancient periods to the present
from the ancient periods to the present
142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน ศัพท์
สานวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ทักษะการ
ฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานภาษาจีน
Introduction to Chinese Proficiency Test,
Chinese vocabulary, expressions and sentence
structures; listening, reading and writing skills for
Chinese standardized tests.
142304 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
142302 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
Evolution of Chinese Characters
การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ กาเนิด
การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ กาเนิดอักษร
อักษรจีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย
จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย และ
และอักษรจีนในปัจจุบัน
อักษรจีนในปัจจุบัน
Records before history, origin of
Records before history, origin of Chinese
Chinese characters, evolution of Chinese
characters, evolution of Chinese characters in
characters in each period and modern Chinese
each period and modern Chinese characters
characters

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

คงเดิม

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา
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142321

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลักการแปลขัน้ สูง การแปลประโยคและ
งานเขียนทีซ่ ับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการ
แปลแบบปากเปล่าและแบบข้อเขียน
Principles of translation in advanced
level. the sentences, complicated passages
and specific works translation by oral
interpretation and written translation
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
142318

142223 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 3

Chinese Listening and Speaking Development III

ทักษะการฟังและการพูดผ่านการเล่าเรื่อง
จากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมา การฟัง
ข้อความขนาดสั้น ข่าว บทสนทนาจาก
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
Listening and speaking skills
through experience telling, listening of short
passages, news and dialogues from movies
and videos
142302

142401

วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
และเทศกาลต่าง ๆ ของคนไทยเชือ้ สายจีนใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
The moral sayings, beliefs, cultures,
traditions and festivals of Chinese descent
citizens in Thailand from the past to the
present
ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การอ่านภาษาจีนโบราณจากบทคัดเลือก
เกี่ยวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษิตจีน
ของยุคสมัยต่าง ๆ
Reading of classical Chinese from
selected articles about moral sayings, life
philosophy, and aphoristic tales in ancient
time

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลักการแปลขัน้ สูง การแปลประโยคและงาน
เขียนที่ซับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปล
แบบปากเปล่าและแบบข้อเขียน
Principles of translation in advanced level.
the sentences, complicated passages and specific
works translation by oral interpretation and
written translation

142303

3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development III
การพูด การฟังภาษาจีนระดับกลาง และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการไปมาหา
สู่ อารมณ์ความรู้สึก การวางแผน พลานามัย
อินเทอร์เน็ต ความบันเทิง
Develop speaking, listening to
intermediate Chinese from the situations about
visiting, emotion, planning, physical study, the
Internet, entertainment, and can answer the
questions from the situations above
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เทศกาลต่าง ๆ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
The moral sayings, beliefs, cultures,
traditions and festivals of Chinese descent
citizens in Thailand from the past to the present

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา เปลี่ยน
จากวิชาเอก
เลือกเป็น
วิชาเอกบังคับ

ปรับรหัสวิชา

ปิดรายวิชา
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ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
142462
Chinese for Business
คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับ
สมัครงาน ทักษะการพูดและการเขียนเกี่ยวกับ
การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการกรอก
เอกสารหรือแบบฟอร์มที่จาเป็นต่อการซือ้ ขาย
รวมทั้งการเจรจาการค้าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
Terms and idioms used in business field,
organization chart, advertisement, job
recruitment and so on, speaking and writing
related to job applying, job interview, making
negotiation and filling forms that are
necessary for business dealing

142431

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
การอ่านและการตีความข่าว บทความที่ตพี ิมพ์
ในหนังสือพิมพ์
Words and expressions used in
newspapers. Reading and translation of news
and articles published in newspaper
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
142461
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและ
บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ
ประเทศ การนาเที่ยว
Information about Thai history, culture,
and tradition in Chinese version. Conversation
and expression about major tourist attractions
in Thailand, tour guiding
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Chinese for Business in Tourism
คาศัพท์ สานวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น ภาษาจีนที่ใช้ในโรงแรม
โรงพยาบาล บริษัทนาเที่ยว ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้า และภาษาจีนที่ใช้ในการเดินทาง
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน เรือ รถไฟ

142461

142361

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับ
สมัครงาน ทักษะการพูดและการเขียนเกี่ยวกับการ
สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการกรอก
เอกสารหรือแบบฟอร์มที่จาเป็นต่อการซือ้ ขาย
รวมทั้งการเจรจาการค้าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
Terms and idioms used in business field,
organization chart, advertisement, job
recruitment and so on, speaking and writing
related to job applying, job interview, making
negotiation and filling forms that are necessary
for business dealing

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ปิดรายวิชา

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและ
บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ
ประเทศ การนาเที่ยว
Information about Thai history, culture, and
tradition in Chinese version. Conversation and
expression about major tourist attractions in
Thailand, tour guiding

คงเดิม

ปิดรายวิชา
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142463

142432

142352

รถโดยสารประจาทาง โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์จาลอง
Vocabularies and expressions used in
tourism; hotel business, hospital, travel
agency, restaurant, department store,
transportation system including airline, marine,
train and bus, listening and speaking skills on
simulated situation
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
142463
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์
ภาษาจีน การวัดผลและประเมินผล การจัดทา
แผนการสอน
Teaching principles and techniques for
Chinese as a foreign language, teaching
methods on pronunciation, listening, reading,
writing, and grammar, course assessment and
evaluation, lesson plans making
การอ่าน-การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(2-25)
Academic Chinese Reading and Writing
บทความภาษาจีนทางวิชาการที่น่าสนใจ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คาศัพท์สานวน และ
รูปแบบโครงสร้างของภาษาจีนที่ใช้ในงานเขียน
เชิงวิชาการ ขั้นตอนการเขียนงานเชิงวิชาการ
การสืบค้น คัดสรร ประมวล สรุป และ
นาเสนอข้อมูล
Chinese academic articles or journals in
printed matters. Words, idioms and formations
or structures used in academic writing
including the steps of writing, sourcing,
sorting, evaluating, summarizing to presenting
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนสมัยใหม่
ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ที่มีช่อื เสียง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปรับคาอธิบาย
3(2-2-5)
รายวิชา
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน
การจัดทาแผนการสอน
Teaching principles and techniques for
Chinese as a foreign language, teaching methods
on pronunciation, listening, reading, writing, and
grammar, lesson plans making

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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Development of modern Chinese
literature since 1911 to the present, wellknown modern Chinese literary works
142353 วรรณคดีจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Literature
บทกวีประเภทต่าง ๆ ในวรรณคดีจีน
โบราณ วรรณคดีการละครและนวนิยาย ฝึก
อ่านวรรณคดีจีนโบราณที่มีชื่อเสียง ซึ่งคัดเลือก
และตัดตอนมา
The poetries in classical Chinese
literature; dramas and novels. Various
selected well-known classical Chinese literary
works
142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese History and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของ
ชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Introduction to Chinese cultures affected
by historical events since the past till the
present
กลุ่มวิชาโท
18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท
18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
146111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
3(2-2-5)
3(3-0-6)
Practical Reading and Writing
Strategic and Reflective Reading
หลักการเบือ้ งต้นด้านการอ่านและการ
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียน
เขียนภาษาอังกฤษ ปัญหาในการอ่านและการ
ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ
เขียน ระดับ คา วลี อนุประโยค ประโยคประเภท
เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ
ต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่
เช่น การเดาความหมายของคาศัพท์ การหา
สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ใจความสาคัญ การสรุปความ และการตีความ
Basic principles of English reading and
รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการอ่าน
writing and problems in reading and writing
Skills in reading different types of texts in
at lexical level, types of phrases, clauses and
English to develop reading comprehension ability
sentences, reading focusing on incomplete
in both paragraph level and longer passages by
sentence problems and the use of punctuation
employing different types of reading strategies
marks
such as guessing word meaning, identifying
main idea, making a summary and making an
interpretation with the addition of developing
reading rate

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปรับรหัสวิชา/
ชื่อรายวิชาและ
จานวนชั่วโมง
บรรยาย/
ปฏิบัติ/
การศึกษา
ค้นคว้า/ ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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146114

146112

146131

146231

การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
3(2-2-5)
Progressive Reading and Writing
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า
ความเรียงเชิงแสดงความคิดเห็น ความเรียงเชิง
พรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย ความเรียง
แบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมินค่า
Reading for comprehension and analysis,
writing sentences paragraph, persuasive,
comparison and contrast essay, descriptive
essay, definition essay, narrative essay,
evaluation essay
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออก
เสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียงระดับคาและ
ระดับประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา
การฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด และ
ใจความสาคัญ การพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่าง
เหมาะสม
English listening and speaking skills,
pronouncing vowel and consonant, stress
patterns and intonation in both word and
sentence levels, understanding conversational
language, listening for key words, details, and
gist, making response to the conversation in
proper way
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่
หลากหลาย การใช้ข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ การ
สนับสนุนความคิดเห็น การใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างที่ถกู ต้องเหมาะสม

146212

ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
ทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Writing grammatical English sentences
based on English grammatical rules
การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
Paragraph Writings
ทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ
ประเภทต่างๆ
Writing skill on different kinds of English
paragraphs

146132

การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
English listening and speaking skills for
communication in daily life

146133

การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 3(2-25)
Listening and Speaking for Opinion Expression
ทักษะการฟังและการพูดแสดงความ
คิดเห็นสะท้อนมุมมองทีม่ ีต่อบริบททางสังคม
รอบตัว

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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Listening and speaking skills in
expressing opinions toward societal surrounding
contexts society, cultures, news
146233 การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 3(22-5)
Listening and Speaking on Current Issues
ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทีน่ ่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Listening and speaking skills on
interesting current issues relating to societies,
cultures and environment
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5) 143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
Japanese Skills I
Basic Japanese 1
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออก
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คาศัพท์
เสียงภาษาญีป่ ุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น 300 คา ประโยคภาษาญีป่ ุ่นพืน้ ฐาน 90
ขั้นพื้นฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนา
รูปประโยค
ทักทายในชีวิตประจาวัน
Basic Japanese: Hiragana, Katakana,
Introduction to Japanese characters;
300 vocabularies and 90 sentence patterns in
Hiragana and Katakana, pronunciation in
basic Japanese
Japanese, basic Japanese structure for self
introducing and conversation in daily life
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5) 143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
Japanese Skills II
Basic Japanese 2
โครงสร้างประโยคภาษาญีป่ ุ่นขั้นพืน้ ฐานใน
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่ เติม 300 คา
ระดับที่สูงขึน้ ฝึกทักษะภาษาญีป่ ุ่นทั้งสี่ด้านโดย
ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิม่ เติม 70 รูปประโยค
เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด
Basic Japanese: Additional 300
Basic Japanese structure at a higher level
vocabularies and 70 sentence patterns from
and practice in 4 skills of Japanese language
Basic Japanese 1
emphasizing on listening and speaking skills
143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5) 143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 3(2-2-5)
Japanese Skills III
Basic Japanese 3
โครงสร้างประโยคภาษาญีป่ ุ่นทีม่ ีความ
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่ เติม 350 คา
ซับซ้อน พร้อมกับฝึกทักษะภาษาญี่ปนุ่ ทั้งสี่ด้าน
ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิม่ เติม 70 รูปประโยค
โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด
Basic Japanese: Additional 350
Complex structure of Japanese
vocabularies and 70 sentence patterns from
language and practice in the four language
Basic Japanese 2
skills emphasizing on listening and speaking
skills

สาระที่
ปรับปรุง

Discussion of various topics, providing
reliable information and supporting ideas and
using appropriate vocabulary and structure

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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143382

143384

143482

ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ในแง่ตา่ งๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
Study basic knowledge about Japan in
terms of history, geography, society, politic,
economy and culture
การฝึกฟังพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2)
Japanese Conversation I
ฝึกทักษะการฟังและการพูดบทสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน โดยเน้นการออก
เสียงให้ชัดเจนถูกต้องและสามารถโต้ตอบ
สนทนากับชาวญี่ปุ่นในหัวข้อที่กาหนดได้
Practice in listening and speaking skills in
daily-life conversations emphasizing on
correct pronunciation and the ability to carry
on a conversation with Japanese people in
given topics
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ฝึกทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถอ้ ยคาและ
สานวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นธรรมชาติ
Practice in listening and speaking skills in
daily-life conversations in order to be able to
listen to and speak Japanese efficiently,
emphasizing on how to select words and
expressions that are natural and appropriate
to given situation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

143372

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟัง
และพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ
ในห้องเรียน การแนะนาตัวเอง
Japanese pronunciation, listeningspeaking short conversation, conversation and
questioning-answering in classroom context,
self-introduction

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

143374

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Japanese Conversation 2
และคาอธิบาย
ทักษะฟังและพูดภาษาญีป่ ุ่นขั้นต้น การ รายวิชา
สนทนาและการโต้ตอบในชีวติ ประจาวันอย่างง่าย
การอธิบายลักษณะบุคคล สิง่ ของและสถานที่ การ
บอกและการถามเวลา การนับจานวน
Basic Japanese speaking and listening
skills, conversation and asking-answering in daily
life, description persons things and places, telling
and asking time, ordinal number

143472

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Japanese Conversation 3
ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน การใช้ถ้อยคาและสานวนตาม
สถานการณ์ตา่ งๆ การบอกและการถามวิธีการใน
การกระทาสิ่งใดสิง่ หนึง่
Listening and speaking skills in dailylife conversations, words and expressions in
different situations, telling and asking how to do
something.
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาไทย
144111
ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 144113
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)
Effective information Receiving Skills
Effective Communication Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ
รูปแบบ การฟังและการอ่านประเภทต่างๆ
การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภท
ทักษะด้านการวิเคราะห์ การตีความ การจับ
ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการ
ใจความสาคัญ การสรุปความ และประเมินค่า
พัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินจิ วิจารณ์
Theory of communication, principles,
และประเมินค่าจากการฟังและการอ่าน
strategies and feature of listening and reading
Theory of communication, the principles,
in a variety patterns, skills of analysis,
strategies, and feature of listening, reading,
interpretation, main idea finding,
speaking and writing in a variety patterns,
summarization and evaluation
personality development in speaking and writing
skills, analysis, interpretation, criticism and
evaluation in listening and reading
144112

144439

ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)
Effective information Transferring Skills
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี
รูปแบบ การพูดและการเขียนประเภทต่างๆ
การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด ทักษะในการ
เขียน
The theory of communication, principles,
strategy and format of speaking and writing in
a variety of patterns, personality development
in speaking and writing skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคม
และการเมืองในวรรณกรรมไทย อิทธิพลของ
วรรณกรรมและสังคมที่มตี ่อกัน

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่
รวมเนือ้ หา
รายวิชา 144111
และ 144112

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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144442

144443

144444

สาระที่
ปรับปรุง
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Thai society, correlation between
Thai literature and society, culture, society
and politic in Thai literature, the impacts
between literature and society
ทักษะการจัดประชุมและฝึกอบรม 3(2-2-5)
Conference and Training setting skills
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมและ
ฝึกอบรม หลัก การจัดการประชุมและฝึกอบรม
บทบาทและหน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้อง การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารในการจัดประชุมและฝึกอบรม
Introduction to conference and training,
principle of conference and training setting,
roles and responsibilities of all parties
involved, use of language for communication
in conference and training
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ
ค่านิยม โลกทัศน์ การใช้ภาษาไทยในปริบทของ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษาในปริบท
ของวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Correlations between language and
culture in different aspects such as Thai
language and beliefs, popularities, vision, use
of Thai language in cultural context,
changing of language in cultural context
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for Mass Communication
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
ลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารในงานสื่อสารมวลชน
ประเภทต่างๆ หลักการเขียนและพูดในงาน
สื่อสารมวลชน
General knowledge of mass
communication, Characteristics of languages
used in mass communications, principles of
writing and speaking in mass communication
works

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

144114

การพูด
Speaking

3(2-2-5)

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้
มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
รูปแบบการพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและ
ไม่เป็นพิธีการ
Principle of speaking, strategies of
speaking skill development, speaking for
personality development, patterns of speaking in
formal and non-formal

144130

144210

144211

144221

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนือ้ หา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์
การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและ
สุนทรียภาพทางวรรณกรรม
Content, pattern, characteristics,
composition, reading masterpieces of Thai
literature, value and aesthetics of literature
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ
หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มี
คุณค่า
Feature of academic writing, principle
and process of academic writing, writing creating
for useful academic writing

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1

การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการอ่านและการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และ
สาระบันเทิง การนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการ
พูดและการเขียน
Introduction to reading and analysis,
feature, fiction and entertainment analysis, oral
and written presentation to analysis outcome
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1

รายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1
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สาระที่
ปรับปรุง

แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษา
ระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน
ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตาม
แนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย
Concepts of Thai grammar, methodology
for studying of Thai language systems and
analyzing Thai text in Thai grammar

กลุ่มวิชาภาษาพม่า
กลุ่มวิชาภาษาพม่า
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
กลุม่ วิชาภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
French I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้ งต้น โดย
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การปูพื้นฐานที่สาคัญของภาษา ฝึกทักษะด้านการ
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยคที่
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้
ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับศัพท์และสานวนต่างๆที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
French for daily communicative skills, listening,
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
speaking, reading and writing skills, elementary
Basic French grammar and sentence structures,
French grammar, simple sentence structure.
practice of four skills: listening, speaking, reading
and writing, general vocabulary and expressions
in everyday life, as well as French culture
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้ งต้นที่
ต่างๆ ไวยากรณ์ฝรั่งเศส โดยเน้นโครงสร้าง
สูงขึน้ เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน
ประโยคที่ซับซ้อน ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกต่าง
และการเขียน
เพิ่มพูนความรู้เกีย่ วกับศัพท์และ
กัน
สานวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึน้
French for communication in various situations,
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
French grammar, with an emphasis on complex
Basic French grammar and basic sentence
sentence structure, different levels of French
structures at a higher level, practice of four skills:
language
listening, speaking, reading and writing. General
vocabulary, expressions in everyday life,
145111
การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I

French Listening and Speaking I

การฟั ง และการพู ด ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น การฟั ง ภาษาฝรั่ ง เศสจากบท
สนทนาและข่ า ว การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น
สั ท ศาสตร์ ฝ รั่ ง เศสและการฝึ ก ออกเสี ย ง สั ท
อักษร IPA

การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบือ้ งต้นใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตนเองและผูอ้ ่นื การกล่าวอาลา
การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น
Development of listening and speaking skills in
various situations of daily life including salutation,

ปิดรายวิชา

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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Listening and speaking in various situations in
daily life, Listening skill based on conversation
and report, expressing an opinion, French
phonetics and pronunciation practice, phonetic
transcription of IPA
145112

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II

self-introduction, farewell, asking and telling
directions, apologizing

145112

การฟังภาษาฝรั่งเศสจากข่าว บทสนทนาใน
บริบทต่างๆ ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ การจับ
ใจความ การเล่าเรื่อง และการแสดงความ
คิดเห็น
Listening French report and conversation in
various contexts, cinema and authentic
document,
summarizing, retelling and expressing opinions

145121

การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Reading and Writing Iการอ่านข่าว

145221

บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ การเขียนเรียงความขนาดสั้นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
Reading news, short article, short story,
reading for comprehension, writing short
composition in various contexts in daily life

145122

การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Reading and Writing II

การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสทีม่ ีเนือ้ หาเชิง
วิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห์บทอ่าน
การอ่านเพื่อมุ่งประสิทธิผล การเขียนเรียงความ
ขนาดสั้นทีม่ ีเนื้อหาเชิงวิชาการReading
academic French texts, literature, text
analysis, effective reading, writing short
academic compositions

สาระที่
ปรับปรุง
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145222

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ
ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความ
และพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษา
ฝรั่งเศสที่ถูกต้องได้
Development of listening and speaking skills from
various media including dialogue, radio
programs, movies and other authentic materials,
analysis and summary of main ideas using
correct French.
การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Reading and Writing Iกลวิธีการอ่านและเขียน
กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษา
ฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ
เรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็น
สาคัญ การลาดับความคิด การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของบทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน
Reading and writing strategies, practice reading
French in various texts including news, short
reading passages, short stories, emphasizing the
ability to find main idea, sequence of thought,
analyzing the structure of texts, and summarizing
from reading passages
การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Reading and Writing II

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จาก
บทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สงู ขึน้ ฝึกวิเคราะห์
ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถกู ต้องและชัดเจน
Development of reading and writing skills in
French texts at a more complex language level,
analyzing idea in texts, summarizing and
expressing opinions correctly and clearly

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน 6 หน่วยกิต
143498

143497

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Apprentice in public or private sectors
with approval from the university

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา หรือ การศึกษา
อิสระ
6 หน่วยกิต
143498 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Apprentice in public or private sectors with
approval from the university

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
143497 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอผลงานที่มี
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอผลงานที่มี
คุณภาพเป็นภาษาญี่ปุ่น
คุณภาพเป็นภาษาญี่ปุ่น
Individual research and presentation of
Individual research and presentation of
quality work in Japanese
quality work in Japanese
143499 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
143499 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
Co-operative Education
ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวและ
ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวและ
ทางานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนใน
ทางานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ โดยได้รับความ
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัย
Apprentice as a temporary employee
Apprentice as a temporary employee
working full time in public or private sectors in
working full time in public or private sectors in
the country or abroad with approval from the
the country or abroad with approval from the
university
university
รายวิชาเปิดให้เฉพาะหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
รายวิชาเปิดให้เฉพาะหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
(รายวิชาพื้นฐานภาษาจีน ไม่นบั หน่วยกิต)
(รายวิชาพื้นฐานภาษาจีน ไม่นบั หน่วยกิต)
142362
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
3(2-2-5)
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese I
Clinical Medicine Chinese I
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่เกีย่ วข้องกับ
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่เกีย่ วข้องกับเวช
เวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน
ศาสตร์คลินกิ ทัง้ แผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติ
ประวัติและความสาคัญของเวชศาสตร์คลินกิ
และความสาคัญของเวชศาสตร์คลินกิ ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานพยาบาล
เกี่ยวกับสถานพยาบาล
Vocabulary and sentence structures
Vocabulary and sentence structures
related to traditional Chinese clinical medicine
related to traditional Chinese clinical medicine
and conventional clinical medicine; background
and conventional clinical medicine; background
and significance, general knowledge of
and significance, general knowledge of medical
medical units
units

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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142363

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเวชศาสตร์คลินิกทัง้ แผนจีนและแผนปัจจุบัน
ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา การตรวจวินจิ ฉัย
การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
Vocabulary and sentence structures related
to traditional Chinese clinical medicine and
conventional clinical medicine; procedure to
receive the treatment, diagnosis, treatment,
healthcare

142363

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน
ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา การตรวจวินจิ ฉัย การ
รักษาโรค การดูแลสุขภาพ
Vocabulary and sentence structures related to
traditional Chinese clinical medicine and
conventional clinical medicine; procedure to
receive the treatment, diagnosis, treatment,
healthcare

142464

การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
142464
Chinese Listening for Traditional Chinese
Medicine
การฟังคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์
จีนพื้นบ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา
โรค การดูแลสุขภาพ
Listening vocabulary and sentence
structure in situations related to Chinese
medicine, history of Chinese medicine, wellknown Chinese physicians, traditional Chinese
physicians, Chinese medicine diagnosis,
treatment, healthcare
การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
142465
Chinese Speaking for Traditional Chinese
Medicine
การพูดคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์
จีนพื้นบ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา
โรค การดูแลสุขภาพ
Speaking vocabulary and sentence
structure in situations related to Chinese
medicine, history of Chinese medicine, wellknown Chinese physicians, traditional Chinese
physicians, Chinese medicine diagnosis,
treatment, healthcare

การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Listening for Traditional Chinese
Medicine
การฟังคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์จีน
พืน้ บ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาโรค
การดูแลสุขภาพ
Listening vocabulary and sentence structure
in situations related to Chinese medicine, history
of Chinese medicine, well-known Chinese
physicians, traditional Chinese physicians,
Chinese medicine diagnosis, treatment,
healthcare
การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Speaking for Traditional Chinese
Medicine
การพูดคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์จีน
พืน้ บ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาโรค
การดูแลสุขภาพ
Speaking vocabulary and sentence structure
in situations related to Chinese medicine, history
of Chinese medicine, well-known Chinese
physicians, traditional Chinese physicians,
Chinese medicine diagnosis, treatment,
healthcare

142465

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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142466

การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
142466
Chinese Reading for Traditional Chinese
Medicine
การอ่านคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์
จีนพื้นบ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา
โรค การดูแลสุขภาพ
Reading vocabulary and sentence
structure in situations related to Chinese
medicine, history of Chinese medicine, wellknown Chinese physicians, traditional Chinese
physicians, Chinese medicine diagnosis,
treatment, healthcare

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Reading for Traditional Chinese Medicine
การอ่านคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนทีม่ ีชื่อเสียง แพทย์จีน
พืน้ บ้าน ยาจีน การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาโรค
การดูแลสุขภาพ
Reading vocabulary and sentence structure
in situations related to Chinese medicine, history
of Chinese medicine, well-known Chinese
physicians, traditional Chinese physicians,
Chinese medicine diagnosis, treatment,
healthcare

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม
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001111
005171
005173
0041xx
142111

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
กลุ่มวิชาพลานามัย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

001102
001102
142101
142111
142121

142121 การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง -การ
3(2-2-5)
พูดภาษาจีน1
รวม
15 หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
142112

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อ า ร ย ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

รวม

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

001101
001103
003202

3(2-2-5)
3(2-2-5)

142112
142122

143132 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
3(2-2-5)
พูดภาษาจีน 2
รวม
15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูด
ภาษาจีน1

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 2

รวม

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

15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่วยกิต
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005172
142211
142231
00xxxx
00xxxx

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวติ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

146200
142212
142232
142241

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(x–x-x)
(x–x-x)

15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142223 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
ภาษาจีน 3
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาจีน 1
รวม
18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

142224 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 4
142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 2
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา

3(2-2-5)

142213 การแปลภาษาจีน 1

3(2-2-5)

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก

3 (x–x-x)

รวม

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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142398
14xxxx
14xxxx
142341
142xxx
142xxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาโท
วิชาโท
ไวยากรณ์จนี 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

142315
142341
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx

วิชาโท
วิชาโท
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (x–x-x)
3 (x–x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x–x-x)
18 หน่วยกิต

142317
142398
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx

วิชาโท
วิชาโท
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x–x-x)

รวม

142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
142398 การฝึกงาน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาจีน 1
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)
3(x–x-x)

รวม

6 หน่วยกิต

หรือ

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
ไวยากรณ์จนี 1
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
เลือกเสรี
รวม

15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
142481 การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

142482 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

หรือ
142499 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต
หรือ

142497 การศึกษาอิสระ
รวม
จานวนหน่วยกิตรวม
123

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

142483 การศึกษาอิสระ
รวม
จานวนหน่วยกิตรวม
123

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุม
การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิดา ถึงแสง

ผูว้ ิพากษ์ภายนอก

2. ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี

ผูว้ ิพากษ์ภายนอก

3. ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. นายภัทรพงศ์ พืน้ งาม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. นายธิวานนท์ พูพวก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. นายณัฐวร วงศ์จติ ราทร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(-ไม่ม-ี )

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
(-ไม่ม-ี )

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่ม-ี )

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
นายธิวานนท์ พูพวก ขอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขตามคาแนะนาของผู้วิพากษ์ภายนอกทั้ง 2 คน

คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิดา ถึงแสง

และ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี โดยมีรายละเอียดของ

การแก้ไขตามเอกสารแนบ และมอบหมายให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จและนา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่
แก้ ไ ขเสร็จเรีย บร้ อยแล้ ว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นายธิวานนท์ พูพวก)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิดา ถึงแสง
กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี

ลาดับที่
1
2

3
4
5

6
7
8
9

หน้าที่ ความคิดเห็น/ ข้อแนะนา
4
-หัวข้อที่ 9 ช่อง สาขาวิชา เพิ่ม “สระอุ” ในคา “ประยุกต์”
9
-หัวข้อที่ 12.2.2 จัดเว้นวรรคให้ถูกต้อง ตั้งแต่หัวข้อที่ (1) (2) (3) (4)และ (5)
-หัวข้อที่ 12.2.3.1 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต เปลี่ยนจาก “ภาษาต่างประเทศ
อื่นอีก 1 ภาษา ” เป็น “ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา ”
10
-หัวข้อที่ (3) ด้านการบริการวิชาการ เปลี่ยนจาก “การใช้ภาษาจีนในวงการ
อาชีพหลากหลายประเภท ” เป็น “ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ”
21
-หัวข้อที่ 2.5 แก้ไขจานวนนิสิต ในแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
22
-หัวข้อที่ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แก้ไขหน่วยกิจ ในวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จาก “21 หน่วยกิต” เป็น “30 หน่วย
กิจ”
แก้ไขหน่วยกิจ วิชาศึกษาทั่วไปเลือก จาก “9 หน่วยกิต” เป็น “ 0 หน่วยกิจ”
24
-หัวข้อที่ 2.2.1 วิชาเอกบังคับ เพิ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 และ วิ ช า
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
35- ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิช าภาษาจี นเพื่อ การสื่ อสาร 1-5 ทั้ ง ภาษาไทยและ
38
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
38
ปรับคาอธิบายรายวิชาการแปลภาษาจีน 1 จาก “oral interpretation” เป็น
“oral translation”
39
-ปรับคาอธิบายรายวิชาการไวยากรณ์ภาษาจีน 1
จาก “หน่วยคาและวลี ในด้านต่าง ๆ” เป็น “ชนิดของคา หน่วยคาและวลี”
จ า ก “ morpheme and phrases, part of speech” เ ป็ น “ part of speech ,
morpheme and phrases”
-ปรับคาอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์และสังคมจีน
จาก “Sing Dynasty” เป็น “Qing Dynasty”
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10
11

12
13

14

15

16
17

40

ปรับคาอธิบายรายวิชาการแปลภาษาจีน 2 จาก “oral interpretation” เป็น
“oral translation”
46
ปรั บ รู ป แบบตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช า ทั ก ษะการรั บ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ให้เป็น “TH Niramit AS”
55
ปรับข้อหัวองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม จาก “1” เป็น “4”
63
-หัวข้อที่ 2.1.3 แก้ไขคาผิด จาก “เช้าร่วม” เป็น “เข้าร่วม”
-หัวข้อที่ (2) แก้ไข จาก “และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึก ษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ”
เป็น “และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา”
66- ปรับเปลี่ยนหมายเลขหัวข้อย่อย ในข้อหัวที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความ
68
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping)
67
-หัวข้อที่ 2 ความรู้ แก้ไข จาก “และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่
ๆ” เป็น “และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา”
68- ปรับเปลี่ยนจุดดาและจุดขาวในแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบ
77
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
1-150 ปรับเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบเล่มหลักสูตร เช่น กั้นหน้า กั้นหลัง วรรค
ตอน
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล
Miss Suntree Srivantaneeyakul Ph.D.
ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล
365990082858
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1318
โทรศัพท์
080-5116808
fang_suntree@hotmail.com
Email
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2544

ผลงานวิชาการ
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