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มคอ. 2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะ/ ภาควิชา / คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25510071103198
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Chinese)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

-2 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา ............. ปีการศึกษา .....................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที่ 5.21 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง วาระที่ 4.25
ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 และที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลั ย
รามคาแหงวาระที่ ..4.8.. ครั้งที่ ..11/2560... เมื่อวันที่ ..22.พฤศจิกายน.. พ.ศ. .2560..
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ....... เดือน ........ พ.ศ. ...........
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์สอนวิชาภาษาจีน
8.2 นักแปล/ล่าม
8.3 มัคคุเทศก์
8.4 ผู้ทาธุรกิจกับผู้ที่ใช้ภาษาจีน
8.5 พนักงานในองค์กรรัฐและเอกชนที่ต้องใช้ภาษาจีน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสาว นพธร
ปัจจัยคุณธรรม

นาย ชลพัชร์
เต็มสงสัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

Higher Education
การบริหารการศึกษา
จีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ

East China Normal University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

China
ไทย
ไทย
ไทย

2554
2546
2547
2536

Ph.D.

Modern and Contemporary
Chinese Literature
Linguistics and Applied
Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal University

China

2558

Sun Yat-sen University

China

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2549

National Taiwan Normal
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Taiwan

2550

อ.บ.

Teaching Chinese as a
Second Language
ภาษาจีน

ไทย

2546

M.A.
อ.บ.
3

นางสาว สิริกมล
สิริสัมพันธ์

อาจารย์

M.A.

4

นางสาว ภกุล
หทัยรัตนกุล

อาจารย์

M.A.
อ.บ.

Applied Chinese Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

China
ไทย

2555
2552

5

Mrs. Zheng
Yanyan

อาจารย์

อ.ม.

วรรณคดีจีนสมัยใหม่
และร่วมสมัย
Art Education
Printing

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
South China Normal University
Guangzhou Academy of Fine
Arts

ไทย

2553

China
China

2533
2529

B.Ed.
B.A.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ ท าการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละอาคารเรี ย นรวมอื่ น ๆ ในบริ เวณมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของตลาด ทั้งนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและเป็นประเทศคู่ค้ า
ที่สาคัญกับประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียน+3 ก็ทาให้มีการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันภายในประชาคมที่เสรีมากยิ่งขึ้น
จากการสารวจของ UNWTO ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสิบของจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวโลก และคนที่พูดภาษาจีนซึ่งรวมถึงคนจีนทั้งในประเทศสาธารณรัฐประชนชน
จีน และคนที่มีเชื้อสายจีน ที่สามารถใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารได้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สาคัญ ของ
ประเทศไทย
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมี การเชื่อ มความสั มพั น ธ์มาเป็ น เวลา
ยาวนาน ยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางการคมนาคมและเทคโนโลยี ท าให้ มี ก ารใช้ ภ าษาจี น
ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันนี้ประชาคมอาเซียนกาลังให้
ความสาคัญกับพหุสังคมกับพหุวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสาขาจึงต้องปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเน้น
ความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรมจีนทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจอันดีในด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างอย่างสันติ และมีส่วนในการเสริมสร้าง กระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศสืบไป
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและนานาชาติ และสถานการณ์
ทางสังคมที่เน้นความเป็นพหุสังคม สาขาวิชาภาษาจีนเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นที่ทักษะการ
สื่อสารมากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นฐานสาคัญของการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาจีนหรือการทางานใน
บริษัทและองค์กรจากประเทศที่ใช้ภาษาจีน รวมถึงปรับปรุงกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจและ
การท่องเที่ยว อัน เป็ นปั จจั ยสาคัญ ของการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศให้ ทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สาขาวิ ช าภาษาจี น พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางของคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่กาหนดพันธกิจให้สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค
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และความเป็ น ธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูป แบบ สนับสนุนและส่ งเสริมการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนของประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ / ภาควิชาอื่น ดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
3(3-0-9)
คณะนิติศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ART 1003
ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)
2(2-0-4)
**HIS 1001
อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
3(3-0-6)
**HIS 1002
อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
3(3-0-6)
**HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture) 3(3-0-6)
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
MSA 1003
ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
2(2-0-4)
PHI 1000
หลักการดารงชีวิตในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
PHI 1001
วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)
3(3-0-6)
PHI 1003
ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
3(3-0-6)
**SOC 1003
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
คณะศึกษาศาสตร์
** PSY 1001
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
คณะวิทยาศาสตร์
AGR 1003
การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
3(3-0-6)
BIO 1001
ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
3(3-0-6)
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CMS 1003
PHY 1001
SCI 1003
INT 1005

เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Systems)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)

MTH 1003
**STA 1003
คณะรัฐศาสตร์
POL 1100
รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)
คณะเศรษฐศาสตร์
**ECO 1003
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)

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

13.2 รายวิชาที่สาขาวิชาภาษาจีนเปิดให้สาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ได้แก่ กระบวนวิชา ดังนี้
**CHI1001 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
**CHI1002 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
**CHI2001 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
3(2-2-5)
**CHI2002 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาจีน ได้แก่ กระบวนวิชา ดังนี้
**CHI3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1 (Chinese for Tourism 1)
3(2-2-5)
**CHI3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2 (Chinese for Tourism 2)
3(2-2-5)
**CHI4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
13.3 การบริหารจัดการ
มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และให้ความเสมอ
ภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ความสาคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คือการผลิตบุคคลที่มีศักยภาพ
มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาจีน ที่ห ลากหลาย ทั้งด้านทักษะการใช้ภ าษาอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และ
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม วรรณคดีและธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมระดับชาติและ
นานาชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรั ชญาการอุดมศึกษาและปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาจีน
ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทั้งโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 อีกทั้งเป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตามมาตรฐานไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน
1.4.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างประสิทธิภาพ
1.4.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้ เช่น การศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. แผนสรุปการดาเนินงาน
ของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา (มคอ. 7)
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานตามที่สกอ.
กาหนด

ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน 60 วั น
หลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา
ของหลักสูตร
หลั ง สิ้ น สุ ด การ
สอบภาคฤดูร้อน
ดาเนินโครงการประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
ภายในสิ้นปี
ตามการเปลีย่ นแปลงทางด้านสภาพ หลักสูตร
การศึกษา 2564
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ)
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
 มี
 ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5
และข้อ 6 (ดังรายละเอียดดังภาคผนวก 6)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวเพื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.3.2 พื้นฐานความรู้และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
2.4.1 มีอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวประจาคณะ
2.4.2 เปิดกระบวนวิชาเพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2560

2561

ปีการศึกษา
2562

200
200
-

200
150
350
-

200
150
100
450
-

2563

2564

200
150
100
70
520
50

200
150
100
70
520
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายงานงบประมาณ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน (1)
ค่าใช้สอย (2)
ค่าวัสดุ (3)
ค่าครุภัณฑ์ (4)
ยอดรวม 1+2+3+4
รวมทั้งหมด

2560
2,882,160
401,670
6,070
6,670
414,410
3,296,570

จานวนเงินในแต่ละปี
2561
2562
2563
3,055,090
3,238,295
3,432,700
401,670
401,670
401,670
6,070
6,070
6,070
6,670
6,670
6,670
30,000
30,000
30,000
444,410
444,410
444,410
3,499,500
3,682,705
3,877,110

2564
3,638,670
401,670
6,070
6,670
30,000
444,410
4,083,080

ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร 6,325.29 บาท / คน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8
และข้อ 9 (ดังรายละเอียดดังภาคผนวก 6)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย
6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
วิชาเอก
72
หน่วยกิต
- เอกบังคับ
42
หน่วยกิต
- เอกเลือก
30
หน่วยกิต
วิชาโท
18
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
9
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
หน่วยกิต
INT 1005
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)
3(3-0-6)
**STA 1003
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
หน่วยกิต
AGR 1003
การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
3(3-0-6)
BIO 1001
ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
3(3-0-6)
CMS 1003
เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
3(3-0-6)
PHY 1001
ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
3(3-0-6)
SCI 1003
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
3(3-0-6)
หรือ เลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
ART1003
MSA1003
LIS1001
**HIS1001
**HIS1002
**HIS1201
PHI1000
PHI1001
PHI1003

ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)
เลือกเรียน
ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
1กระบวนวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
เลือกเรียน
อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
(Eastern Civilization)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundations of Thai Culture)
หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Principles for Living in a Society)
วัฒนธรรมและศาสนา
เลือกเรียน
(Culture and Religions)
1 กระบวนวิชา
ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
**ECO1003
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
**LAW1004
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
เลือกเรียน
POL1100
รัฐศาสตร์ทั่วไป
1 กระบวนวิชา 3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
**PSY1001
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
**RAM 1000
ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
3(3-0-9)
**SOC1003
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
**CHI1001
ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
**CHI1002
ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
**CHI2001
ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
**CHI2002
ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA1002
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

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

2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) วิชาเอก 72 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ดังนี้
2.1.1) วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
**CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 1)
**CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 2)
**CHI 3103 หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Modern Chinese Structure)
CHI 3104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 2)
CHI 3107 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
(Reading Chinese Newspaper)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )
**CHI 3109 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CHI3105) (Chinese Translation 1)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )
**CHI 3303 บทอ่านวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Culture Readings)
**CHI 3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Chinese 1)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที่1)
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**CHI 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1
3(2-2-5)
(Advanced Chinese 1)
**CHI 4102 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Chinese 2)
**CHI 4106 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
(CHI 4104) (Advance Chinese Writing)
**CHI 4201 วรรณคดีจีน 1
3(3-0-6)
(Chinese Literature 1)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )
**CHI 4302 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์จีน
3(3-0-6)
(Selected Reading Passages in Social Science)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

2.1.2) วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนทุกคนต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จานวน 30 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 2 (เลือกเรียน 2 วิชา)
CHI 2102 การสร้างประโยคภาษาจีน
3 (3-0-6)
(Chinese Sentence Construction)
CHI 2301 การวาดภาพจีนและการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
3 (2-2-5)
(Chinese Calligraphy and Painting)
**CHI 2509 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 1
3 (2-2-5)
(CHI2501) (Listening and Speaking Taechew 1)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )
**CHI 2510 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 2
3 (2-2-5)
(CHI 2502) (Listening and Speaking Taechew 2)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )
**CHI 2511 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 1
3 (2-2-5)
(CHI 2503) (Listening and Speaking Cantonese1)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )
**CHI 2512 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 2
3 (2-2-5)
(CHI 2504) (Listening and Speaking Cantonese2)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 3 (เลือกเรียน 4 วิชา)
**CHI 3108 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
(Chinese from Audio – Visual Media)
**CHI 3110 การแปลภาษาจีน 2
(CHI 3106) (Chinese Translation 2)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )
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CHI 3201 สุภาษิตจีน
(Chinese Proverbs)
** CHI 3202 นวนิยายจีน
(Chinese Novels)
** CHI 3304 บทอ่านประวัติศาสตร์จีนโบราณ
(CHI 3302) (Reading in Chinese Ancient History)
** CHI 3402 ภาษาจีนธุรกิจ 2
(Business Chinese 2)
** CHI 3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
(Computers in Chinese)
** CHI3405 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
(Chinese for Hotel Services)
** CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Chinese for Tourism 1)
** CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Chinese for Tourism 2)
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 4 (เลือกเรียน 4 วิชา)
**CHI 4202 วรรณคดีจีน 2
(Chinese Literature 2)
**CHI 4205 ภาษาจีนโบราณ
(CHI 4203) (Classical Chinese)
**CHI 4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน
(Chinese Art Reading)
** CHI 4305 ปรัชญาจีนสมัยจารีต
(CHI 4301) (Ancient Chinese Philosophy)
** CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
(Chinese for Tourism Business)
** CHI 4402 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
(Chinese for the Office)
* CHI 4406 การฝึกปฏิบัติภาษาจีนเพื่ออาชีพ
(Chinese Practicum for Careers)

3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

3 (3-0-6)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )

3 (3-0-6)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที1่ )

3 (2-2-5)
(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที2่ )

3(2-2-5)

- 15 -

2.2) วิชาโท 18 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเรียน)
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอก หรือ
เลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้นๆ
2) สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ
กรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิ์ ของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
3) สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษา
ที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4) กระบวนวิช าที่เลือกเรียนเป็นวิช าโทจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิช าในหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่นๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องนั้น
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยรามคาแหงที่
ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ้า คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้ เพียงกระบวนวิชา
เดียว
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วิชาโทภาษาจีน
(สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น/สาขาวิชาอื่นเรียนที่ไม่ใช่เอกสาขาวิชาภาษาจีน)
วิชาโทภาษาจีน จานวน 18 หน่วยกิต
1) วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
(1) นั กศึกษาที่ ไม่ได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิช าศึกษาทั่วไป ให้ เรียน 4 กระบวนวิช า
ต่อไปนี้
** CHI 1001 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
** CHI 1002 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
** CHI 2001 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
3(2-2-5)
**CHI 2002
ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
3(2-2-5)
(2) นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้วให้เรียน 4 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
CHI 2101
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
CHI 2102
การสร้างประโยคภาษาจีน
3(3-0-6)
(Chinese Sentence Construction)
** CHI 3101
ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 1)
** CHI 3102
ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 2)
2) วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
กาหนดให้ นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่
รหัส CHI3xxx หรือ CHI4xxx ที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับให้ครบ 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสประจากระบวนวิชา
- CHI xxxx หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาภาษาจีน
(2) ความหมายของเลขประจากระบวนวิชา
- เลขรหัสวิชาตัวแรก (หลักพัน) หมายถึง กระบวนวิชาของชั้นปีที่เรียน
- เลขรหัสวิชาตัวที่สอง (หลักร้อย) หมายถึง หมวดวิชา โดยสาขาวิชาภาษาจีนแบ่ง
กระบวนวิชา ออกเป็น 6 หมวดวิชา คือ
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1. หมวดวิชาภาษาจีนทั่วไป CHI x0xx
2. หมวดวิชาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน CHI x1xx
3. หมวดวิชาวรรณคดีและสุภาษิตจีน CHI x2xx
4. หมวดวิชาอารยธรรมจีน CHI x3xx
5. หมวดวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน CHI x4xx
6. หมวดวิชาภาษาถิ่นจีน CHI x5xx
- เลขรหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4 (หลักสิบและหลักหน่วย) หมายถึงลาดับของกระบวน
วิชาในหมวดวิชา
* หมายถึง กระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้
** หมายถึง กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุง แก้ไข ในหลักสูตรนี้
รายวิชาในหลักสูตรแบ่งตามหมวดวิชา
1) หมวดวิชาภาษาจีนทั่วไป CHI x0xx
**CHI 1001
ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
**CHI 1002
ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
**CHI 2001 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
**CHI 2002 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
2. หมวดวิชาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน CHI x1xx
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1)
CHI 2102 การสร้างประโยคภาษาจีน
(Chinese Sentence Construction)
**CHI 3101
ภาษาจีนระดับกลาง 1
(Intermediate Chinese 1)
**CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
(Intermediate Chinese 2)
** CHI 3103
หลักภาษาจีนกลางสมัยปัจจุบัน
(Modern Mandarin Chinese Structure)
CHI 3104
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2)
CHI 3107
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
(Reading Chinese Newspaper)

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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** CHI 3108
** CHI 3109
(CHI3105)
** CHI 3110
(CHI 3106)
** CHI 4101
** CHI 4102
** CHI4106
(CN4104)

ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
(Chinese from Audio - Visual Media)
การแปลภาษาจีน 1
(Chinese Translation 1)
การแปลภาษาจีน 2
(Chinese–Thai Translation 2)
ภาษาจีนระดับสูง 1
(Advanced Chinese 1)
ภาษาจีนระดับสูง 2
(Advanced Chinese 2)
การเขียนภาษาจีนระดับสูง
(Advance Chinese Writing)

3. หมวดวิชาวรรณคดีและสุภาษิตจีน CHI x2xx
CHI 3201
สุภาษิตจีน (Chinese Proverbs)
** CHI 3202
นวนิยายจีน (Chinese Novels)
** CHI 4201
วรรณคดีจีน 1 (Chinese Literature 1)
** CHI 4202
วรรณคดีจีน 2 (Chinese Literature 2)
** CHI 4205
ภาษาจีนโบราณ
(CHI 4203) (Classical Chinese)

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

4. หมวดอารยธรรมจีน CHI x3xx
CHI 2301
การวาดภาพจีนและการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
3(2-2-5)
(Chinese Calligraphy and Painting)
** CHI 3304
บทอ่านประวัติศาสตร์จีนโบราณ
3(3-0-6)
(CHI 3302) (Readings in Chinese Ancient History)
** CHI 3303
บทอ่านวัฒนธรรมจีน (Chinese Culture Readings)
3(3-0-6)
** CHI 4305
ปรัชญาจีนสมัยจารีต
3(3-0-6)
(CHI 4301) (Reading Chinese Philosophy in the Traditional Period)
** CHI 4302
บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Reading Passages in Social Science)
** CHI4303
บทอ่านศิลปกรรมจีน (Chinese Art Reading)
3(3-0-6)
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5. หมวดภาษาจีนเฉพาะด้าน CHI x4xx
** CHI 3401
ภาษาจีนธุรกิจ 1 (Business Chinese 1)
** CHI 3402
ภาษาจีนธุรกิจ 2 (Business Chinese 2)
** CHI 3403
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน (Computers in Chinese)
** CHI 3405
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
(Chinese for Hotel Services)
** CHI 3406
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Chinese for Tourism 1)
** CHI 3407
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Chinese for Tourism 2)
** CHI 4401
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
(Chinese for Tourism Business)
** CHI 4402
ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
(Chinese for the Office)
* CHI 4406
การฝึกปฏิบัติภาษาจีนเพื่ออาชีพ
(Chinese Practicum for Career)
6. หมวดภาษาถิ่นจีน CHI x5xx
** CHI 2509 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 1
(CHI2501) (Listening and Speaking Taechew 1)
** CHI 2510 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 2
(CHI2502) (Listening and Speaking Taechew 2)
** CHI 2511 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 1
(CHI2503) (Listening and Speaking Cantonese 1)
** CHI 2512 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 2
(CHI2504) (Listening and Speaking Cantonese 2)

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนกาหนดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
** CHI 1001 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
** HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
** HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
(Eastern Civilization)
** HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
PHI1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Principles for Living in a Society)
PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
(Culture and Religions)
PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
** SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
** CHI 1002 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
2 หน่วยกิต
** ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
** LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
2 หน่วยกิต
(General Psychology)
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
XXX 9999 คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
รวม 17 หน่วยกิต

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
**CHI 2001 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1)
CHI 2xxx วิชาเอกเลือก
CHI 2xxx วิชาเอกเลือก
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX 9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
**CHI 2002 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
**CHI 3103 หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
(Modern Mandarin Chinese Structure)
CHI 3104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2)
CHI 3xxx วิชาเอกเลือก
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
** CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 (Intermediate Chinese 1)
** CHI 3109 การแปลภาษาจีน 1
(CHI 3105) (Chinese Translation 1)
** CHI 3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1
(Business Chinese 1)
CHI 3xxx วิชาเอกเลือก
CHI 3xxx วิชาเอกเลือก
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX 9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
** CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2 (Intermediate Chinese 2)
3(3-0-6)
CHI 3107 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (Reading Chinese Newspaper)
3(2-2-5)
** CHI 3303 บทอ่านวัฒนธรรมจีน (Chinese Culture Readings)
3(3-0-6)
CHI 3xxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
CHI 4xxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
** CHI 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1 (Advanced Chinese 1)
** CHI 4201 วรรณคดีจีน 1 (Chinese Literature 1)
** CHI 4302 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์จีน
(Selected Reading Passages in Social Science)
CHI 4xxx วิชาเอกเลือก
XXX 9999 วิชาโท 1 กระบวนวิชา
XXX 9999 วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
** CHI 4102 ภาษาจีนระดับสูง 2 (Advanced Chinese 2)
** CHI 4106 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
(CHI4104) (Advance Chinese Writing)
CHI 4xxx วิชาเอกเลือก
CHI 4xxx วิชาเอกเลือก

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

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
(Not open to science students)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสาคัญในสังคมปั จจุบันและ
ศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
(Not open to science students)
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem,
social important and environment studies.
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่างๆ ของการดารงชีวิตและชีววิทยา
สาหรับชีวิตประจาวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living
and biology for everyday life.
CMS1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
(Not open to science students)
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and
theories and various industrial applications.
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PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลื่นความร้อน
ในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลง
นิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
(Not open to science students)
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics
waves, heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical
communications, atoms and quanta, nuclear transformation, radioactivity and
peaceful applications of atomic energy.
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุ กต์วิทยาศาสตร์ส มั ยใหม่ให้ เข้ ากับชีวิตประจาวัน โดยเน้ นการใช้วิท ยาการทางเคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดารงชีวิตและการเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของมนุษย์
(Not open to science students)
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses
and implication of the physical and biological sciences to human life in a modern
society; improvement of living conditions made by the progress of the physical
and biological sciences.
คณิตศาสตร์
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัต ิค วามเป็น มาของคอมพิว เตอร์ ระบบเลขฐานต่า งๆ องค์ป ระกอบต่า งๆ ของ
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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History of computer, number system, components of computer system:
hardware, Software; data communication, computer network, various types of
information systems, programming development concept, computer applications,
social impacts and ethical issues on computer using.
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจานวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการ
แจงนับและความน่าจะเป็น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices,
counting principle and probability.
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความน่าจะเป็น การ
ชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และ การถดถอย
และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion,
probability sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression, And
applied for Social Sciences.
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลา
ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the
value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and
artistic creativity.
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MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึ ก ษาเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด ต่ า ง ๆ ลี ล าเกี่ ย วกั บ ดนตรี ข องชาวตะวั น ตกตามพั ฒ นาการของ
ประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจาเป็นแก่การฟัง ผลงาน
ของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่าง ๆ เน้นพัฒนาการและความรู้
เกี่ยวกับดนตรีไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a
historical development, understanding musical composition in order to
appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different types
of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai music.
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศวิธีการค้นคว้า การทารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
A study of roles and importance of information, information sources, automated
library, information storage and retrieval system, information technology,
information network and internet for research and information dissemination.
Research methodology, report writing and academic reference are also included.
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก
ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบงา
ของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western
societies, from ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of
Western civilization and its dominance in the world since the 18th century
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**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความสาเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณ
ถึงยุคสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อ
การท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงาโลกยุคใหม่
A study of the origins, developments and achievements of Eastern civilization,
from antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive
characteristics of Eastern civilization and its responses to challenges from Western
dominance in modern times.
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของ
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times.
Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social, and
cultural developments.
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิดและ
ความจาเป็นของจริยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for
human life, the source and necessity of morality in society.
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒ นธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒ นธรรมไทยในอดีตและ
ปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบัน
สาระสาคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ
A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture, eastern
culture, Especially Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The
study of the fundamental and essence of world religions are included.
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PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และ
สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics,
Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies
from ancient times to modern times.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ
สิ ท ธิ แ ละการใช้ สิ ท ธิ ระยะเวลาแห่ งสภาพของบุ ค คล การก าหนดตั ว บุ ค คล ความสามารถ
นิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สินและกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons
and capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial
process.
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ
ในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็น
สาคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและ
พฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in
political science such as political development, democracy development,
political ideology and behavior, international relations and public administration.
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**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษา
ครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทาน
และความยืดหยุ่น การกาหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน
รายรับ และกาไรจากการผลิ ต ตลาด รายได้ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ ภาค
การเงิน และนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economic including both
microeconomics and macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand,
elasticity of supply, equilibrium price, production theory, cost, revenue, profit,
markets, national income, money sector and monetary policy, public finance and
fiscal policy, international economics and economic developments.
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีร ะวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปั ญญา บุ คลิ กภาพ และพฤติกรรมทางสั ง คม เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of
behaviors, sensation, perception, human development, learning thinking,
memory, emotion and motivation, intelligence, personality and social behavior
etc. to apply for daily life.
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ศึกษาความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่า งความรู้ กั บ คุ ณ ธรรม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมเฉพาะตนกั บ คุ ณ ธรรมสั ง คม การน าหลั ก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีสานึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย
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The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and
ethical, the relationships between knowledge and morality, the fostering of
individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of
good governance, the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual
life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need to
conserve natural resources, to protect the environment and sources of energy to
the end that graduates will have the qualities of being knowledgeable and
socially good persons who will take responsibility for Thai society.
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุม ประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวั ตน์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒ นา การจัดการ
ธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man,
society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology,
Thai culture, local identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and
globalization, socio-cultural change and the application of knowledge to
development, business management, social policy and planning etc.
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาจีน
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese 1)
ศึ ก ษาระบบสั ท อั ก ษรภาษาจี น ตามหลั ก ภาษาศาสตร์ (Hanyu Pinyin) ค าศั พ ท์ โครงสร้ า ง
ประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และฝึกสนทนาเบื้องต้น ฝึกเขียนลาดับขีด หมวดอักษรจีน
และอักษรจีนขั้นพื้นฐาน รวมถึงการแต่งประโยคภาษาจีนอย่างง่าย
To study Hanyu Pinyin (official Chinese Romanization system) linguistically, basic
vocabulary, and basic sentence structure and basic conversation used in daily
life. To practice writing strokes in sequence, radicals and basic Chinese characters
including writing Basic sentences.
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**CHI 1002 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese 2)
ศึกษาคาศัพท์ คาที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันข้าม และคาลักษณนาม ฝึกพูด
และเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกอ่านออกเสียงให้ได้มาตรฐาน เรียนรู้คาศัพท์และ
ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน
To study vocabulary, synonyms, antonyms and classifiers, to practice
conversation and writing Chinese using linguistic approach. To practice standard
pronunciation learning complex vocabulary and sentence used in daily life.
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(Chinese 3)
ศึกษาคาศัพท์สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน ศึกษาคาพ้องรูป คาพ้องเสียง บทกลอน และเพลงจีน
อย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์เบื้องต้นด้วยทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ฝึกแต่งประโยค และเขียนบทสนทนาอย่างง่ายและสามารถเปิดพจนานุกรมหาคาศัพท์ที่เป็น
ตัวอักษรซับซ้อนมากขึ้นได้
To study vocabulary used in daily life and examine homographs, homophones,
poems, and simple Chinese songs. To study sentence structure and basic
grammar through listening, speaking, reading, and writing skills and make simple
sentence dialogues as well as discover a meaning of complex stroke order
vocabulary by means of dictionary consulting.
**CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(Chinese 4)
ศึกษาคาพ้องรูป คาพ้องเสียง คาที่มีความหมายเหมือนกันและคาที่มีความหมายตรงกันข้ามใน
ภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้ น
ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการค้นหาคาศัพท์ในพจนานุกรม
To study homographs, homophones, and antonyms in basic Chinese, Chinese
poems, and simple songs. To study complex sentence structures and patterns.
To practice making sentences and writing dialogues. References of words in
dictionary.
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ภาษาไทย
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาและระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสานวนไทย เพื่อนาไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology,
and syntax of the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with
emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing.
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันการแบ่ง
ประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period,
including the types and characteristics of Thai literature and literary terms.
หมวดวิชาเฉพาะ
1. หมวดวิชาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
ฝึกฟังและสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่ายๆ ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน เพื่อใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
To practice listening to conversations and speaking (i.e., telling stories, and simple
explaining); also designed to increase student accuracy, fluency, and confidence in
listening and speaking by using simple dialogues in daily life. Emphasis will be on
listening and speaking skills.
CHI 2102 การสร้างประโยคภาษาจีน
3 (3-0-6)
(Chinese Sentence Construction)
เรียนรู้การสร้างประโยคภาษาจีนพื้นฐาน โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติคาทางไวยากรณ์ และ
การประยุกต์ใช้คาในการสร้างประโยค
Learning how to construct Chinese simple sentences, focusing on parts of speech
and the use of words.
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**CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3 (3-0-6)
(Intermediate Chinese 1)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนระดับกลางได้อย่างถูกต้องและสามารถอ่านจับใจความและ
อธิบายให้รายละเอียดในเหตุการณ์ได้
To practice listening, speaking, reading, and writing skills in intermediate level and
complete reading for comprehension skill as well as clarify an explanation of the
circumstances.
**CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3 (3-0-6)
(Intermediate Chinese 2)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกึ่งทางการได้อย่างถูกต้องและสามารถอ่านจับใจความและ
อภิปรายอย่างสั้นได้
To practice listening, speaking, reading, and writing skills in semi-formal approach of
Chinese and complete reading for comprehension skill as well as state a brief
discussion.
**CHI 3103 หลักภาษาจีนกลางสมัยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
(Modern Mandarin Chinese Structure)
ศึกษาโครงสร้างคา โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ของภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
To study the structures of words and sentences and the grammar of modern
Chinese.
CHI 3104 การฟัง และการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 2)
ศึกษาหลักการและวิธีการในการฟังและพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและพูด 1 ฝึกฟังและพูดใน
รูปแบบของการสนทนาในหัวข้อที่กาหนด ฝึกพูดในกลุ่มเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและ
ทักษะในการฟังและการพูดยิ่งขึ้น
This course is subsequent to Chinese Listening and Speaking 1 and covers the study
of principles and methods of listening and speaking. In this course, students will
practice listening and speaking from conversations in specific topics, and will
practice the speaking skill in specific topics for meetings to improve their speaking
skills.
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CHI 3107 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
(Reading Chinese Newspaper)
ศึกษาส่วนประกอบและรูปแบบของหนังสือพิมพ์จีน เรียนรู้คาศัพท์ สานวนภาษาและรูปประโยคที่ใช้
ในหนังสือพิมพ์จีน โดยฝึกการอ่านจับใจความสาคัญ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับข่าว และบทความประเภทต่างๆ ในหนังสือพิมพ์จีน
To study elements and formats of Chinese newspapers; words, idioms and sentence
patterns used in newspapers: reading for main idea, making summaries,
interpretation, and giving opinions on passages read.
**CHI 3108 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
3(3-0-6)
(Chinese from Audio - Visual Media)
ศึกษาภาษาจีนจากสื่อต่างๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เน้นการจับใจความสาคัญและการ
อภิปราย
To study Chinese language from media (film, radio and television), with emphasis
on identifying main ideas and discussion.
**CHI 3109 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CHI3105) (Chinese Translation 1)
เน้ น ทั กษะการแปลประโยค บทความสั้ น ๆ จากภาษาจีน เป็น ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
To emphasize translation skill used relating to sentence and short article and
complete translation from Thai into Chinese.
**CHI 3110 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(CHI3106) (Chinese Translation 2)
เน้นทักษะการแปลข้อความจากหนังสือพิมพ์ บทความประเภทต่างๆและบทตัดตอนจากวรรณคดี
จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง สละสลวย
To emphasize a translation of texts derived from newspaper, a wide variety of
articles, and a chunk of literature and complete both translation from Chinese into
Thai and from Thai into Chinese.
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**CHI 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1
3(2-2-5)
(Advanced Chinese 1)
เน้นศึกษาการเขียนภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเขี ยนเชิงอธิบาย บันทึกการท่องเที่ยว เขียน
แสดงความคิดเห็นหลังการอ่าน การขยายความและย่อความ เป็นต้น
To emphasize writing in various styles including expository writing, travel diary
composing, and idea expressing after text reading as well as to clarify and
summarize text.
**CHI 4102 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Chinese 2)
ศึ ก ษากลวิธี แ ละกระบวนการการเขี ย นภาษาจี น ระดั บ สู ง เช่ น บทสุ น ทรพจน์ บทวิจ ารณ์ ท าง
การเมือง งานเขียนเชิงวิชาการ เป็นต้น
To study method and process of Chinese writing in an advance level through
speech script, political critique, and academic writing.
**CHI 4106 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
(CN4104) (Advance Chinese Writing)
ศึกษาและฝึกการเขียนบทความภาษาจีน รวมถึงวิธีการเขียนโวหารประเภทต่างๆ เช่น การเขียน
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาอุปมัย บุคลาธิษฐาน เปรียบเทียบ เป็นต้น
To study and practice Chinese article writing in various styles including narrative
writing, descriptive writing, simile writing, personification writing, and compare and
contrast writing.
2. หมวดวิชาวรรณคดีและสุภาษิตจีน
CHI 3201 สุภาษิตจีน
3(2-2-5)
(Chinese Proverbs)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบ สุภาษิต
จีนกับสุภาษิตไทย
To study the meanings and origins of Chinese proverbs and their proper application,
and to compare Chinese proverbs and Thai proverbs.
**CHI 3202 นวนิยายจีน
3(3-0-6)
(Chinese Novels)
ศึกษาและเข้าใจต้นกาเนิด วิวัฒ นาการ และยุครุ่งเรืองของนวนิยายจีน รวมถึงศึกษาผลงานและ
นักเขียนที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัยของจีน
To study and appreciate origin, development, and golden age of Chinese novel as
well as examine a master piece of writing of famous novelists in each period.
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**CHI 4201 วรรณคดีจีน 1
3(3-0-6)
(Chinese Literature 1)
ศึกษาภาพรวมของวิวัฒ นาการของวรรณคดีจีน วิวัฒ นาการของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ รวมถึง
นักเขียนกับผลงานที่โดดเด่น เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของจีน
To study the overall picture of Chinese literature development, contemporary
Chinese literature development, and writers together with their master piece of
writing. To appreciate social condition, life style, and Chinese tradition.
**CHI 4202 วรรณคดีจีน 2
3(3-0-6)
(Chinese Literature 2)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมจีนร่วมสมัย รวมถึงนักเขียนและผลงานที่โดดเด่น เข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ประเพณีและสังคมของจีน
To study the development of contemporary Chinese literature and examine writers
and their master piece of writings as well as understand the transformation of
Chinese politics, tradition, and society.
**CHI 4205 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
(CHI 4203) (Classical Chinese)
ฝึกอ่านและทาความเข้าใจภาษาจีนโบราณผ่านวรรณกรรมจีนก่ อนสมัยราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์ชิง
รวมถึงสามารถอธิบายหลักไวยากรณ์ รูปประโยค และคาศัพท์ในภาษาจีนโบราณได้
To study Chinese literary work derived from the period of pre-Qin Dynasty to the
Ming Dynasty. ( To practice reading ancient Chinese character as well as understand
and explanatory summarize Chinese significant historical literature and completely
clarify) to be able to explain grammatical principle, sentence structure, and
vocabulary in classical Chinese.
3. หมวดอารยธรรมจีน
CHI 2301 การวาดภาพจีนและการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
3(2-2-5)
(Chinese Calligraphy and Painting)
ศึกษาวิวัฒ นาการอักษรจีน ประวัติพู่กันจีน ของล้ าค่า 4 อย่างในห้ องหนังสื อ รวมถึงผลงานที่มี
ชื่อเสียงของนักเขียนพู่กันจีนและนักวาดภาพด้วยพู่กันจีน
Evolution of Chinese characters, history of calligraphy, the four various worthy things
for paintings, including the well-known literature works of the calligraphy writers
and painters.
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**CHI 3304 บทอ่านประวัติศาสตร์จีนโบราณ
3(3-0-6)
(CHI 3302) (Readings in Chinese Ancient History)
ศึกษาความเป็นมาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์เซี่ย
ถึงสมัยราชวงศ์ชิง
To study development of history, culture, politics, and administration from the
period of pre-Xia Dynasty to the Qing Dynasty.
**CHI 3303 บทอ่านวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Culture Readings)
ศึกษาความเป็นมาของวัฒนธรรมและประเพณีจีนที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
การดารงชีวิตของชาวจีนจากบทอ่านคัดสรร เน้นการอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจ
To study the influence of Chinese cultural background and traditions in relation to
values, morals, ethics, and the lifestyle of Chinese, from selected readings,
emphasizing pronunciation and reading for comprehension.
**CHI 4302 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Reading Passages in Social Science)
ฝึกทักษะการอ่าน วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์จีน เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา
วัฒนธรรมจีน เป็นต้น
To practice reading and analytical skill regarding text in the field of Chinese social
science including geography, history, philosophy, and Chinese culture.
**CHI 4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน
(Chinese Art Readings)
ศึกษาบทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับศิลปกรรมจีนในยุคต่างๆ
To study readings on Chinese art in various periods.

3(3-0-6)
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**CHI 4305 ปรัชญาจีนสมัยจารีต
3(3-0-6)
(CHI 4301) (Ancient Chinese Philosophy)
ศึกษาปรัชญาจีนตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์เซี่ยจนถึงราชวงศ์ชิง รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของสานัก
ปรัชญา ผลกระทบของลัทธิคาสอน ที่มีต่อการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
To study Chinese philosophy from the period of pre-Xia Dynasty to Qing Dynasty as
well as the prosperity of philosophy schools and an impact of those principles on
education, society, and culture.
4. หมวดภาษาจีนเฉพาะด้าน
**CHI 3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Chinese 1)
เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนโดยใช้คาศัพท์ภาษาจีนทางธุรกิจ สามารถเขียนจดหมายทางธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง เช่น จดหมายสั่งซื้อสินค้า จดหมายยืนยันการชาระสินค้า การเขียนแนะนาสินค้า เป็น
ต้น
To emphasize listening, speaking, reading, and writing skills through the use of
vocabulary in the field of Chinese business. To complete various types of business
letter including placing and order, confirming an order, and product introduction
letter.
**CHI 3402 ภาษาจีนธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Chinese 2)
เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนโดยใช้คาศัพท์ภาษาจีนทางธุรกิจในระดับสูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง เช่น
จดหมายโต้ตอบ การเขียนคาโฆษณา เป็นต้น
To emphasize listening, speaking, reading, and writing skills by means of Chinese
vocabulary use in an advance level including correspondence and advertisement
text writing.
**CHI 3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3(2-2-5)
(Computers in Chinese)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Windows,
Excel, Power Point ภาษาจีน การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese computer applications, application of Windows, Excel and
PowerPoint programs in Chinese, and sending messages by the internet.
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**CHI 3405 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
(Chinese for Hotel Services)
ศึกษาคาศัพท์และสานวนภาษาที่ใช้ในการโรงแรม ฝึกการบริการลู กค้าที่ห น้าเคาน์เตอร์ ฝึ กการ
สนทนา การรับโทรศัพท์ การจองห้องและการให้บริการอื่นๆ ในด้านการโรงแรมจากสถานการณ์จริง
และจาลอง
To study the Chinese vocabulary and expressions for hotel work. To practice using
Chinese in the realistic style and simulations of counter service.
**CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism 1)
ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่มัคคุเทศก์ต้องใช้ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ เรียน
บทเรียนเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในกรุงเทพฯ และฝึกเป็นมัคคุเทศก์จากสถานการณ์จริง
To study the Chinese vocabulary and expression for tour guide work in historic sites
of Thailand. To practice listening, speaking and tour guide work in realistic situations.
**CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3 ( 2 - 2 - 5 )
(Chinese for Tourism 2)
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์ยุคสมัยต่างๆ
ของไทย โดยเน้นเฉพาะภูมิภาค และฝึกเป็นมัคคุเทศก์จากสถานการณ์จริง
To study Thai history, literature, and culture, including in various historical periods,
with particular emphasis on certain regions, to practice in realistic situations.
**CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
ศึกษาภาษาจีนธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการวางแผน การเดินทาง การติดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การโรงแรม การขนส่ง
To study the management of tourism, the travel planning, contacting hotels for
reservations, and other communication.

- 41 -

**CHI 4402 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
3(2-2-5)
(Chinese for the Office)
ศึกษาคาศัพท์และสานวนจีนซึ่งใช้ในสานักงาน การเขียนแผนงานและหน้าที่ของงานตาแหน่งต่างๆ
การจั ด เก็บ แฟ้ ม รวมทั้ งการจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เขี ยนประวัติ ส่ ว นตั ว โดยสั งเขปเป็ น
ภาษาจีน เป็นต้น
To study vocabulary and idiom used in the field of workplace including plan writing,
job description composing, file storing, minutes writing, and resume writing.
*CHI 4406 การฝึกปฏิบัติภาษาจีนเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
(Chinese Practicum for Careers)
เน้ น การปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ส าหรั บ การประกอบอาชี พ ที่ ใช้ ภ าษาจี น เช่ น วิ ช าชี พ ครู
มัคคุเทศก์ นักแปล พนักงานต้อนรับ นักธุรกิจ เป็นต้น
To emphasize how to create knowledge in careers that uses Chinese as a medium
of communication including teachers, tourist guides, translators, receptionists, and
businessmen.
5. หมวดภาษาถิ่นจีน
**CHI 2509 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 1
3(2-2-5)
(CHI 2501) (Listening and Speaking Taechew 1)
เน้นทักษะการฟังและพูดออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วระดับพื้นฐาน
To emphasize listening skill and basic pronunciation in Taechew language.
**CHI 2510 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว 2
3(2-2-5)
(CHI 2502) (Listening and Speaking Taechew 2)
เน้นทักษะการฟังและพูดภาษาจีนแต้จิ๋วจากบทอ่านคัดสรร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
To emphasize listening and speaking skills in Taechew language by way of the
selected text regarding business, history, and Chinese culture.
**CHI 2511 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 1
3(2-2-5)
(CHI 2503) (Listening and Speaking Cantonese 1)
เน้นทักษะการฟังและพูดออกเสียงภาษาจีนกวางตุ้งระดับพื้นฐาน
To emphasize basic listening skill and pronunciation in Cantonese.
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**CHI 2512 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง 2
3(2-2-5)
(CHI 2504) (Listening and Speaking Cantonese 2)
เน้นทักษะการฟังและพูดภาษาจีนกวางตุ้งจากบทอ่านคัดสรรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
To emphasize listening and speaking skills in Cantonese through the selected text
regarding business, history, and Chinese culture.
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสาว นพธร
ปัจจัยคุณธรรม

นาย ชลพัชร์
เต็มสงสัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

Higher Education
การบริหารการศึกษา
จีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ

East China Normal University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

China
ไทย
ไทย
ไทย

2554
2546
2547
2536

Ph.D.

East China Normal University

China

2558

Sun Yat-sen University

China

2551

อ.บ.

Modern and Contemporary
Chinese Literature
Linguistics and Applied
Linguistics
ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2549

M.A.

3

นางสาว ภกุล
หทัยรัตนกุล

อาจารย์

M.A.
อ.บ.

Applied Chinese Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

China
ไทย

2555
2552

4

นางสาว สิริกมล
สิริสัมพันธ์

อาจารย์

M.A.

Teaching Chinese as a
Second Language
ภาษาจีน

National Taiwan Normal
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Taiwan

2550

ไทย

2546

วรรณคดีจีนสมัยใหม่
และร่วมสมัย
Art Education
Printing

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
South China Normal University
Guangzhou Academy of Fine
Arts

ไทย

2553

China
China

2533
2529

อ.บ.
5

Mrs. Zheng
Yanyan

อาจารย์

อ.ม.
B.Ed.
B.A.

3.3 อาจารย์ผู้สอน
ประกอบด้วยอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 2558 กาหนด
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสาว นพธร
ปัจจัยคุณธรรม

นาย ชลพัชร์
เต็มสงสัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Higher Education

China

2554

ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
Ph.D.

การบริหารการศึกษา
จีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Modern and
Contemporary
Chinese Literature
Linguistics and
Applied Linguistics
ภาษาจีน
Applied Chinese
Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
China

2546
2547
2536
2558

China

2551

ไทย
China

2549
2555

ไทย

2552

Taiwan

2550

ไทย
ไทย

2546
2553

M.A.
3

นางสาว ภกุล
หทัยรัตนกุล

อาจารย์

อ.บ.
M.A.
อ.บ.

4

นางสาว สิริกมล
สิริสัมพันธ์

อาจารย์

M.A.

5

Mrs. Zheng
Yanyan

อาจารย์

อ.บ.
อ.ม.

Teaching Chinese as
a Second Language
ภาษาจีน
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
และร่วมสมัย

East China Normal University
Sun Yat-sen University
มหาวิทยาลัยศิลปากร
East China Normal University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

National Taiwan Normal
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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ลาดับ
ที่

6.
7.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

นางสาว
เสาวภาคย์
วรลักคณากุล
Mr. Jia Qing

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

B.Ed.

Art Education

South China Normal University
Guangzhou Academy of Fine Arts

China

2533

B.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

Printing
ภาษาศาสตร์
ประวัติศาสตร์

China
ไทย
ไทย

2529
2532
2524

M.B.A.

Business
Administration

China

2541

B.A.

Chinese Academy of
Social Science
English
Chinese Literature

China

2534

China

2532

B.A.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Business Administration
Chinese Academy of
Social Science
Tianjin Radio and TV University
Tianjin Normal University
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3.4 อาจารย์พิเศษ
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ทางสาขาวิชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่ามีคุณสมบัติอาจารย์พิเศษตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีประสบการณ์การสอนในวิชาที่กาหนดให้
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ ในกระบวนวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรฯ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ลาดับ
ที่
1.
2.

3.

ชื่อ – สกุล
นางสาวเศวรัตน์
วนาสุขพันธ์
นางคณิศร
ฉันทศรีวโิ รจน์
Miss. Bai Yang

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

M.B.A.

Chinese Culture
University Taiwan
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไต้หวัน
ไทย
ไทย-จีน

2525
2555

ศศ.บ.

International Business
Management
การเงินและการธนาคาร
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
และร่วมสมัย
จีนศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535

ไทย

2552

M.A.

Chinese Literature

จีน

2542

B.A

Major in Information
Application

Central China Normal
University of Wuhan
Wuhan Technical
University of Surveying
and Mapping

จีน

2539

บธ.บ.
อ.ม

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรม
มีการสอดแทรกเนื้อหาและเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง
การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียนและ
ให้คาปรึกษา
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
- ตระหนักในคุณค่าและประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่น โดยสอดแทรก
เนื้อหาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- เคารพกฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
โดยจะแบ่งเป็นผลการเรียนรู้เป็นหมวด ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้มีการกาหนดหมดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งรูปแบบของแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ไว้ ดังนี้
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวินัย
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นั กศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบ
คาถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
ของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหาจน
ได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
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2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการคานวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรียน
2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.1.2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เปิดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
(3) กาหนดให้นักศึกษาทาการบ้านหรือรายงาน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าสอบ
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2.1.2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหากระบวนวิชา
(2) เรียนรู้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมจีน
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและให้ทาแบบฝึกหัด
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ทากิจกรรมในชั้นเรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากประสิทธิผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาถามและกิจกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการสอบ
2.1.2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในการใช้ภาษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและฝึกฝนในชั้นเรียน
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ทากิจกรรมในชั้นเรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความถูกต้องของการบ้านและรายงาน
(3) ประเมินผลจากการสอบ
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2.1.2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(2) รู้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(3) มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้นากลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม
(4) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างสม่าเสมอ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ระหว่างการเรียนการสอน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
(2) ประเมินประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
(3) มีทักษะในการวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถนาเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและฝึกฝนในห้องเรียน
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นักศึกษานาเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบ
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการนาเสนอข้อมูล
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum mapping)
ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ
16 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้
2.1.1 ภาควิชา/สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับ
ผิดขอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
2.1.2 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบ
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปี
ต่อไป
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้
2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม
2.1.5.2 การสัมภาษณ์
2.1.5.3 การสอบ
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน
2.1.5.5 การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลักสู ตรกาหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาเพื่อนามาใช้ป รับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
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2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในแต่
ละรุ่น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพ
และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการทางานที่ตรง
กับสาขาวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึ งพอใจในคุณภาพและความ
รับผิดชอบของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อใน
สถานศึกษาแห่งนั้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ
20 (ดังรายละเอียดในผนวก 6)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาคณาจารย์
1 . การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
คณะและของมหาวิทยาลัย
1.2. จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรียนการสอน เทคนิคการสอน
และวิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาและอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้ อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วม
สัมมนา อบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร รวมทั้ งอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต รให้ มีจานวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
1.2 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียน
ให้ครบทุกรายวิชา
1.3 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 จัดให้ มีระบบการประเมิน คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ สอนและแจ้งให้ ผู้ ส อนทราบเพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. กาหนด
2. บัณฑิต
หลัก สูต รมีก ารติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ 5 ด้า น คือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็น
ข้อมูล สาหรับ การปรับ ปรุงพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการสารวจให้กับ
คณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2560 ข้ อ 5 และข้ อ 6 (ดั ง รายละเอี ย ดดั งภาคผนวก 6) ดั งนั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ให้
ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา โดยการ
ส่งเสริ มพัฒ นานั กศึกษาให้ มีความพร้ อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้ งด้านวิชาการและกิจกรรมพั ฒ นา
นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมีกระบวนการ ดังนี้
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3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ กาหนดผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมี ระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรประชุม
วางแผน เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้
มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.3.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.3.2 การดู แ ลนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาใช้ คู่ มื อ ที่ ป รึ ก ษาของส านั ก คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อใช้แนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯ
เป็ น กรรมการอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลมี ปั ญ หาที่ เกิ น
ความสามารถของอาจารย์ที่ ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
3.3.2 การนั ดให้ คาปรึกษา มหาวิท ยาลั ยกาหนดให้ อาจารย์ที่ป รึกษาดูแลนักศึกษาตามรหั ส
ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเอง
เรียนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะติดประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5
ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือ
ศึกษาด้วยตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่กาหนด
ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ
Online เพื่อขอคาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษา
ต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรกาหนด และประธานหลักสูตรนาข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตร หรือเขียนคาร้องที่งานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ คุ ณ วุ ฒิ ผลการศึ ก ษา ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
4.1.2 เสนอข้อกาหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบั ติให้คณะกรรมประจาคณะพิจารณาให้ ความ
เห็น ชอบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคลากร
ต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพื่อวางแผนด้านอัตรากาลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การ
วัดผล ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 จั ดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิช าการเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพของ
อาจารย์ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ
หลักสูตร
4.2.4 กาหนดให้อาจารย์ป ระจาจัดทาแผนเพื่อพัฒ นาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกทั้ง
เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานปีพ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ใน
การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุม
ร่ ว มกั น เพื่ อ ก าหนดผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยมี เกณฑ์ ก ารก าหนดผู้ ส อนโดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน ตลอดจนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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5.3 การประเมิ น ผู้ เรี ย น มี ร ะบบกลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทาง
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรที่ท าหน้ าที่กากั บ ดูแลและประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิ นหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตรได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจา
หลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) หลังเสร็จสิ้น และจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ (มคอ.5) หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต ร ใช้ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะจั ด สรรให้ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ ตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e- Books e- Learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด
การเรีย นการสอนจากห้ องเรี ย น สื่ อการเรีย นการสอนส าหรับ ผู้ พิก ารทางหู และสั ญ ญาณ Wifi เครื่องมื อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน
กาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังสารวจความต้องการ
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์ และนักศึกษา จากนั้นนาเสนอต่อคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

2560 2561 2562 2563 2564

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร











2. มคอ.2 สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)











3. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่ อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดทาหลังสอบ
ซ่อม 1 ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) และภาคฤดูร้อนจัดทาหลัง
สอบภาคฤดูร้อน
5. จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน































6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอน หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา











-





























10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี











11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-





12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ตที่มีต่อบัณฑิ ตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

-

-

-

-



9

10

10

11

12

ตัวบ่งชี้บังคับ

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

8

8

8

9

10
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวิชา
และ/หรือให้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ ผลการ
เรียนของนักศึกษา ส่วนกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง และกาหนดให้ประธานหลักสูต ร ประธานสาขาวิชา และทีมผู้สอนนาไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือ
ทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย
- บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านเกณฑ์ประกัน คุณ ภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน
และจาก รายงานผลการดาเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

ภาคผนวก 1

รายวิชา
(หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
AGR 1003
3


ผลการเรียนรู้









4. การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร

3. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2. มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีทักษะในการคิดคานวณ

4.ภ

3. พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

3. ทักษะทางปัญญา
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม
อารมณ์และความอดทน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง

4. มุ่งศึกษาตลอดชีวิต

2. ความรู้

2. การคิดเชิงมโนทัศน์

1. การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

ความรับผิดชอบหลัก

3. มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง



3. การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่
รับผิดชอบ
4. การแก้ปญ
ั หาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

4. มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

3. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม



2. มีจิตสาธารณะ

รายวิชา

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรมจริยธรรม
รายวิชา (หน่วยกิต)

1

2

3

2. ความรู้

4

1

















































CMS 1003

3







PHY 1001

3





SCI 1003

3





INT 1005

3



MTH 1003

3







**STA 1003

3















3

4

1





2

1

1

3

3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

BIO 1001

2

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2

3



4


2

3










4














กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์



























กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003

2























MSA 1003

2























LIS 1001

2



















**HIS 1001

3





























**HIS 1002

3
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1. คุณธรรมจริยธรรม
รายวิชา (หน่วยกิต)

1

**HIS 1201

3

PHI 1000

3



PHI 1001

3



PHI 1003

3



2

2. ความรู้

3

4

1

2











3






4






3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2



















4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ







3

4


2












3



4












กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**ECO 1003

3

POL 1100

3

**PSY 1001

3



**LAW 1004

3



**SOC 1003

3



**RAM 1000

3


























































































































กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
**CHI 1001

3













- 64 -

1. คุณธรรมจริยธรรม
รายวิชา (หน่วยกิต)

1

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3

4

1

2

3

4

2

3

**CHI 1002

3





















**CHI 2001

3





















CHI 2002

3

























กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต)
THA 1001

3



















THA 1002

3





















4

รายวิชา
(หน่วยกิต)
4. สามารถนาเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สอื่ ที่เหมาะสม

3. มีทักษะในการวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื่อพัฒนาคนเองและอาชีพอย่างสม่าเสมอ

3. มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและคิดแก้ปญ
ั หาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็นผู้นากลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม

3. ทักษะทางปัญญา

2. รูแ้ ละเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

1. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3. สามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. ความรู้

2. สามารถบูรณาการความรู้ในการใช้ภาษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒ
ั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนาไปประยุกต์

ความรับผิดชอบหลัก

2. เรียนรู้และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมจีน

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหากระบวนวิชา

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. เปิดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ผลการเรียนรู้

2. มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม



1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี คณะมนุษยศาสตร์
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา (หน่วยกิต)
1

2

3

2. ความรู้
4

หมวดวิชาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน (หน่วยกิต)
CHI 2101
3   
CHI 2102
3  
**CHI 3101
3   
**CHI 3102
3   
**CHI 3103
3  
CHI 3104
3   
CHI 3107
3  
**CHI 3108

3
**CHI 3109(CHI3105) 3    
**CHI 3110(CHI3106) 3    
**CHI 4101
3   
**CHI 4102
3   
**CHI 4106(CHI4104) 3   
หมวดวิชาวรรณคดีและสุภาษิตจีน
(หน่วยกิต)
CHI 3201
3   
**CHI 3202
3   
**CHI 4201
3   

1

2





4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3



1



2



3

4

1

2











3

4

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา (หน่วยกิต)
1

2

**CHI 4202
3  
**CHI 4205(CHI4203) 3  
หมวดวิชาอารยธรรมจีน (หน่วยกิต)
CHI 2301
3  
**CHI 3304(CHI3302) 3  
**CHI 3303
3  
**CHI 4302
3  
**CHI 4303
3  
**CHI 4305(CHI4301) 3  
หมวดวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน (หน่วยกิต)
**CHI 3401
3  
**CHI 3402
3  
**CHI 3403
3  
**CHI 3405
3  
**CHI 3406
3  
**CHI 3407
3  
**CHI 4401
3  
**CHI 4402
3  

3

2. ความรู้
4

1

2







4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
1

2







































































































3



3

4

1







2

3



4

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา (หน่วยกิต)
1

*CHI 4406
3 
หมวดวิชาภาษาถิ่น (หน่วยกิต)
**CHI 2509(CHI2501) 3 
**CHI 2510(CHI2502) 3 
**CHI 2511(CHI2503) 3 
**CHI 2512(CHI2504) 3 

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4















































































3

4

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4











ภาคผนวก 2
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ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – สกุล นางสาวนพธร ปัจจัยคุณธรรม
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Ph.D.

Higher Education

China

ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

การบริหารการศึกษา
จีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ

East China Normal
University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554

ไทย
ไทย
ไทย

2546
2547
2536

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. ตารากระบวนวิชาฟังพูดภาษาจีน 1 CHI 2101. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ISBN: 978-616-318-754-3)
นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. คู่มือกระบวนวิชาภาษาจีน1 CHI 1001(H). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ISBN: 978-616-414-269-5)
นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. คู่มือกระบวนวิชาภาษาจีน2 CHI 1002(H). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ISBN: 978-616-414-042-4)
เสาวภาคย์ วรลัคนากุล, เศวรัตน์ วนาสุขพันธ์, นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. ตารากระบวนวิชาภาษาจีน1
CHI 1001. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN: 978-616-414437-8)
เสาวภาคย์ วรลัคนากุล, เศวรัตน์ วนาสุขพันธ์, นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. ตารากระบวนวิชาภาษาจีน2
CHI 1002. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ISBN: 978-616-414248-0)
บทความทางวิชาการ
นพธร ปัจจัยคุณธรรม. 2559. ‘Analysis of Thai Universities Chinese Curriculum Teaching’.
Proceedings of the 1st National Conference on Chinese Studies 2016. 318-324.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
CHI 1001, CHI 1002, CHI 2101, CHI 4101
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
CHI 1001, CHI 1002, CHI 2101, CHI 4101
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2. ชื่อ – สกุล นายชลพัชร์ เต็มสงสัย
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Ph.D.

Modern and
Contemporary Chinese
Literature
Linguistics and Applied
Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal
University

China

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558

Sun Yat-sen University

China

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2549

M.A.
อ.บ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
บทความทางวิชาการ
ชลพัชร์ เต็มสงสัย . 2558. ‘Evolution of Identification about Nation in Chinese Literature in
Thailand since 20th’. หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ไข่มุกหล่นบนจานหยก : จีน ศึกษา ภาษา วรรณกรรม และ
วั ฒ นธรรม”. กรุ ง เทพฯ : สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, หน้า 120-129.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
CHI3101, CHI3104, CHI3106, CHI3303, CHI4201, CHI4302
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
CHI3104, CHI3106, CHI3303, CHI4201, CHI4302
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3. ชื่อ – สกุล นางสาวสิริกมล สิริสัมพันธ์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

M.A.

Teaching Chinese as a
Second Language
ภาษาจีน

National Taiwan Normal
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Taiwan

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550

ประเทศไทย

2546

อ.บ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
- ตารากระบวนวิชา CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
สิริกมล สิริสัมพันธ์. 2559. ภาษาจีนระดับกลาง 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
(ISBN: 978-616-414-156-8)
บทความทางวิชาการ
สิริกมล สิริสัมพันธ์. 2558. ‘Comparison of Chinese Auxiliary Verb “Neng” “Hui” “Keyi”
and Its Thai Equivalents’. หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีน
ศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ไข่มุกหล่นบนจานหยก : จีนศึกษา ภาษา วรรณกรรม
และวัฒนธรรม”. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, หน้า 56-69.
สิริกมล สิริสัมพันธ์. 2559. ‘The Preferred Meanings of Selected Passages in China’s
Cultural Heritage (A textbook for learning Chinese as second language
students)’. Proceedings of the 1st National Conference on Chinese Studies
2016. 510-522.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
CHI 3101, CHI 3103, CHI 3303, CHI 3402, CHI4302
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
CHI 3101, CHI 3103, CHI 3303, CHI 3402, CHI4302
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4. ชื่อ – สกุล นางสาวภกุล หทัยรัตนกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

M.A.

Applied Chinese
Linguistics
ภาษาจีน

East China Normal
University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

China

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555

ไทย

2552

อ.บ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
บทความทางวิชาการ
ภกุล หทัยรัตนกุล. 2559. การซ้าคาบอกสภาพรูปแบบ ABAB ในภาษาจีนกลางปัจจุบัน (State Words
in ABAB Reduplication Form in Modern Mandarin Chinese). รายงานสืบเนื่องในการ
ประชุมโครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10, 87-100.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
CHI 2102, CHI 3101, CHI 3102, CHI 3103, CHI 3401, CHI 3402, CHI 3403,
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
CHI 2102, CHI 3102, CHI 3401, CHI 3403
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5. ชื่อ – สกุล Mrs. Zheng Yanyan
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

อ.ม.

China

2533

B.A.

Printing

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
South China Normal
University
Guangzhou Academy of Fine
Arts

ไทย

B.Ed.

วรรณคดีจีนสมัยใหม่
และร่วมสมัย
Art Education

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553

China

2529

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
- เจิ้งเอี้ยนเอี้ยน. 2559. ตารากระบวนวิชา ภาษาจีนกวางตุ้ง 1 CHI 2503(CN233). กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ISBN: 978-616-414-139-1)
บทความทางวิชาการ
Zheng Yanyan. 2559. ‘The Discussion on the Unique Characteristic of Chinese Calligraphy
and Painting’. Proceedings of the 1st National Conference on Chinese Studies 2016.
487-492.
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน
CHI 2301, CHI 2503, CHI 2504, CHI 4204
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
CHI 2301, CHI 2503, CHI 2504, CHI 4204
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(สาขาวิชาภาษาจีน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
วิชาเอก
72 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
วิชาโท
18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต

หน่วยกิต
RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
1. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ 1.1 หรือ 1.2 จานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(Introduction to Agriculture)

1. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก หรือ ข จานวน 1 กระบวนวิชา
ก. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ข. วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)

**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Geology)

3(3-0-9) BIO 1001

ชีววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Biology)
3(3-0-9) CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
3(3-0-6) - ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
MET, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
(Art Appreciation)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
LIS 1001
PHI 1003
GAS…
/HED...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 1 วิชา
(Art Appreciation)
เลือกเรียน 1 วิชา
2(2-0-4)
2(2-0-4) MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
อารยธรรมตะวันตก
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization) เลือกเรียน 1 วิชา
(Western Civilization)
เลือกเรียน 1 วิชา
3(3-0-6) **HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
(Eastern Civilization)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6) **HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundations of Thai Culture)
(Foundations of Thai Culture)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4) LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
(Information and Technology for Searching)
ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6) PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Basic Science)
(Basic Science)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
เลือกเรียน 1 วิชา
(Culture and Religions)
3(3-0-6)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
พลศึกษา
เลือกเรียน 1 วิชา
2(2-4-4)
-
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)

เลือกเรียน 1 วิชา
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เรียนภาษาจีนตามที่ภาควิชากาหนด 4 กระบวนวิชา
ต่อเนื่องกันดังนี้
CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese 1)
CHI 1002 ภาษาจีน2
3(2-2-5)
(Chinese 2)
CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(Chinese 3)
CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(Chinese 4)

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
**LAW 1004 ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
**RAM 1000 ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and
Anthropology)
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เรียนภาษาจีนตามที่ภาควิชากาหนด 4 กระบวนวิชา
ต่อเนื่องกันดังนี้
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese 1)
**CHI 1002 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese 2)
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(Chinese 3)
**CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(Chinese 4)

เลือกเรียน 1 วิชา
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)
PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and
Anthropology)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอก 63 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1. วิชาเอก 72 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5) CHI 2101
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
(Chinese Listening and Speaking 1)
CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5) **CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 1)
(Intermediate Chinese 1)
**CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 2)
CHI 3103

หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
(Modern Chinese Structure)
-

3(2-2-5) **CHI 3103

หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Modern Chinese Structure)
CHI 3104
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 2)
CHI 3107
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
(Reading Chinese Newspaper)
3(2-2-5) **CHI 3109 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CHI 3105) (Chinese Translation 1)

CHI 3105

การแปลภาษาจีน – ไทย 1
(Chinese-Thai Translation 1)

CHI 3201

สุภาษิตจีน
(Chinese Proverbs)

3(2-2-5)

CHI 3303

บทอ่านวัฒนธรรมจีน
(Chinese Culture Readings)

3(2-2-5)

CHI 3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
(Computers in Chinese)

**CHI 3303 บทอ่านวัฒนธรรมจีน3
(Chinese Culture Readings)
**CHI 3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1
(Business Chinese 1)

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

3(3-0-6)
-

CHI 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1
(Advanced Chinese 1)

3(2-2-5)

**CHI 4101

ภาษาจีนระดับสูง 1
(Advanced Chinese 1)

3(2-2-5)

CHI 4102

3(2-2-5)

**CHI 4102

ภาษาจีนระดับสูง 2
(Advanced Chinese 2)
-

3(2-2-5)

CHI 4204
CHI 4301

ภาษาจีนระดับสูง 2
(Advanced Chinese 2)
ประวัติวรรณคดีจีน
(History of Chinese Literature)

3(2-2-5)

บทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับปรัชญา
จีนสมัยจารีต
3(2-2-5)
(Readings Chinese Philosophy in the
Traditional Period)

-
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-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
**CHI 4106 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
(CHI 4104) (Advance Chinese Writing)
**CHI 4201 วรรณคดีจีน 1
(Chinese Literature 1)
**CHI4302

2. วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชา
ภาษาจีน (CHI) สาขาเดียว โดยเลือกกลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส
2 จานวน 2 วิชา กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 3 จานวน 4 วิชา
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 4 จานวน 4 วิชา

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

บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์จีน 3(3-0-6)
(Selected Reading Passages in Social
Science)

1.2 วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 2 (เลือกเรียน 2 วิชา)
CHI 2102 การสร้างประโยคภาษาจีน
3(3-0-6)
(Chinese Sentence Construction)
CHI 2301 การวาดภาพจีนและการเขียน
3(2-2-5)
ตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
(Chinese calligraphy and Painting)
**CHI 2509 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว1 3(2-2-5)
(CHI 2501) (Listening and Speaking Taechew 1)
**CHI 2510 การฟังและการพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว2 3(2-2-5)
(CHI 2502) (Listening and Speaking Taechew 2)
**CHI 2511 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง1 3(2-2-5)
(CHI 2503) (Listening and Speaking Cantonese 1)
**CHI 2512 การฟังและการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง2 3(2-2-5)
(CHI 2504) (Listening and Speaking Cantonese 2)
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 3 (เลือกเรียน 4 วิชา)
**CHI 3108 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
(Chinese from Audio – Visual Media)
**CHI 3110 การแปลภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
(CHI 3106) (Chinese Translation 2)
CHI 3201 สุภาษิตจีน
3 (2-2-5)
(Chinese Proverbs)
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(เปิดเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1)
** CHI 3202 นวนิยายจีน
3 (3-0-6)
(Chinese Novels)
** CHI 3304 บทอ่านประวัติศาสตร์จีนโบราณ 3 (3-0-6)
(CHI 3302) (Reading in Chinese Ancient History)
** CHI 3402 ภาษาจีนธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
(Business Chinese 2)
** CHI 3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3 (2-2-5)
(Computers in Chinese)
** CHI3405

ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรม
3 (2-2-5)
(Chinese for Hotel Services)
** CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (2-2-5)
(Chinese for Tourism 1)
** CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (2-2-5)
(Chinese for Tourism 2)
กลุ่มวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 4 (เลือกเรียน 4 วิชา)
**CHI 4202 วรรณคดีจีน 2
3 (3-0-6)
(Chinese Literature 2)
**CHI 4205 ภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
(CHI 4203) (Classical Chinese)
**CHI 4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน
3 (3-0-6)
(Chinese Art Reading)
** CHI 4305 ปรัชญาจีนสมัยจารีต
3 (3-0-6)
(CHI 4301) (Ancient Chinese Philosophy)
** CHI 4401 ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
** CHI 4402 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน 3 (2-2-5)
(Chinese for the Office)
* CHI 4406 การฝึกปฏิบัตภิ าษาจีนเพื่ออาชีพ 3(2-2-5)
(Chinese Practicum for Careers)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. วิชาโท 18 หน่วยกิต

ให้ เลื อ กเรีย นวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษ ยศาสตร์
ที่ ไ ม่ ซ้ ากั บ วิ ช าเอกหรื อ จะเลื อ กเรี ย นวิ ช าโทในคณะอื่ น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโท
ในคณะดังกล่ าวมี จานวนหน่ วยกิต ไม่ถึ ง 24 หน่ วยกิ ตให้ เป็ น
สิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น
จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก

ให้ เลื อ กเรี ย นวิ ชาโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษ ยศาสตร์
ที่ ไ ม่ ซ้ ากั บ วิ ช าเอกหรื อ จะเลื อ กเรี ย นวิ ช าโทในคณะอื่ น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือ
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโท
ในคณะดั งกล่ าวมี จ านวนหน่ วยกิ ต ไม่ ถึ ง 18 หน่ วยกิ ต ให้ เป็ น
สิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิ ชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น
จนครบ 18 หน่วยกิต
3. สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช าใด ๆ ก็ ได้ ที่ เปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป วิ ช าเอก และวิ ช าโท จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 15
หน่วยกิต หรือนักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300
ฝึกอาชีพ จานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทน
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวน
วิชาต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต และมี
หน่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 100 หน่ ว ยกิ ต จึ ง สามารถ
ลงทะเบี ย นเรี ย นกระบวนวิ ช า RU 300 ฝึ ก อาชี พ ในหมวด
วิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย

นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช าใด ๆ ก็ ได้ ที่ เปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชา
ศึ ก ษ าทั่ วไป วิ ช าเอก แล ะวิ ช าโท จ านวน ไม่ น้ อ ยกว่ า
9 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบของวิชาโท
วิชาโทภาษาจีน
(ฉบับ พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
CHI 1001 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)
CHI 1002 ภาษาจีน2
(Chinese 2)
CHI 2001 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)
CHI 2002 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

วิชาโทภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
แล้ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
5)
(Intermediate Chinese 1)
CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
5)
(Intermediate Chinese 2)
CHI 3103 หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
(Modern Chinese Structure)
CHI 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1
5)
(Advanced Chinese 1)
-

3(2-23(2-2-

จานวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)
**CHI 1002 ภาษาจีน 2
(Chinese 2)
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)
CHI 2002 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

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

นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว
ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
CHI2102 การสร้างประโยคภาษาจีน
3(3-0-6)
(Chinese Sentence Construction)
**CHI 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 1)
**CHI 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Chinese 2)
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-

สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไปแล้ว จะต้องเรียน 4 กระบวนวิชาโทบังคับ **CHI1001
**CHI1002 **CHI2001 และ **CHI2002 ข้างต้นก่อน
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วิชาโทภาษาจีน
(ฉบับ พ.ศ. 2555)

วิชาโทภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช าใดๆ ก็ ไ ด้ ข อง
กาหนดให้ นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของ
สาขาวิชาภาษาจีนที่ไม่ซ้ากับวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโทบังคับ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่รหั ส CHI3xxx หรือ CHI4xxx ที่ไม่ซ้า
ให้ครบ 12 หน่วยกิต แต่ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาใน กับวิชาโทบังคับให้ครบ 6 หน่วยกิต
วิช าโทบั งคั บ แล้ ว ต้ อ งประกอบด้ ว ยกระบวนวิ ชาในระดั บ
3000 – 4999 จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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