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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ   วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร: 25410101100399 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Business: China 

(International Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) 
  ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (International Business: China) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (International Business: China) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
นักศึกษาไทย 132 หน่วยกิต 
นักศึกษาต่างชาติ 135 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี   

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้แก่ Guangxi University, Yunnan University, 
Jiangxi University of Science and Technology, South China University of Technology, 
Chongqing University, Changzhou University, Weinan Normal University,  Shanghai 
University และ Guokai Education Group 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

       เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544 
         การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
             สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
  ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่  98(6/2562) 

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
   ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่  20(3/2562) 

   เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2562 
  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 410(6/2562) 
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) งานด้านธุรกิจระหว่างประเทศในภาครัฐและงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
2) งานด้านธุรกิจระหว่างประเทศในสถานกงสุลใหญ่ ประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน   
3) งานด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมภาคเอกชน เช่น บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนหรือ

บริษัทที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีน  
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4) งานอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีน เช่น ผู้ประกอบการ SMEs และบุคลากรใน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
 



4 
 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ–สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 1959900097980 อาจารย์ นางสาวเอมีล่า แวอีซอ 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

BIS 

Management 
 
Management 
 
Corporate Management 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Teknologi 
PETRONAS, Malaysia 

2560 
 

2556 
 

2553 

2. 1909800080295 อาจารย์ นายจิรเมธ รุ่งเรือง 
 
 
 

M.Ec. 
 

ศศ.บ. 

Regional Economics 
 
วิเทศธุรกิจ (จีน) 
 
 

South China University of 
Technology,P.R.China 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

3. 1969900061471 อาจารย์ นายเรืองฉาย เรืองยังมี 
 

MBA 
 

วท.บ. 

International Business 
 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

Central Queensland 
University, Australia 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2559 
 

2553 
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4. 1839900103131 อาจารย์ นางสาวณิชา โตวรรณเกษม 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

International Development 
and Cooperation 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
ภาษาเพ่ือการพัฒนา (สหศึกษา/
นานาชาติ) 

Hiroshima University,Japan 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
 

2554 
2552 

5. G29301177 อาจารย์ Mr. He Ke M.A. 
 

B.A. 

History of International 
Relations 
English Literature and 
Language Studies 

Shanghai University, P.R. 
China 
Anhui University, P.R. China 

2551 
 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา 

 นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนภาคฤดู ร้ อน )  เ ช่ น  Guangxi University, Weinan Normal 
University, Fuzhou University, South China University of Technology, 
Chongquing University, Changzhou University, Hefei University of Technology, 
Xiamen University, Harbin Engineering University,   Shanghai University แล ะ 
Guakai Education Group 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)” จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  จัดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ยังให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ 
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อม
คน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 3 ใน 10 ยุทธศาสตร์คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
จะเห็นได้ว่าการพัฒนา “คน” ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการแรกในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 



7 

 

นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)” ซ่ึง
มี 5 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการจัดการท า “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560-2565” ที่ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยยึดตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563 โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 - เสริมสร้างคุณภาพทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพ่ึงพาตนเองบนฐานความพอเพียงและ
ความรู้โดยเน้นองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 - 
พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ภูมิภาคอาเซียน ต่างเกี่ยวข้องกับการพัฒนา “คน” ทั้งสิ้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานหลักที่ด าเนินการค้าระหว่างประเทศ เช่น กรมการค้า
ต่างประเทศ ยังก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพองค์กรเชื่อมโยงสู่สากล โดย 1 ใน 4 กลยุทธ์คือ 
ยกระดับคุณภาพองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้สอดรับการค้ายุคใหม่  

ด้านการด าเนินการค้าระหว่างประเทศนั้น นับตั้งแต่มีการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปี 2518 มูลค่าการค้าของไทยและจีนนั้นก็ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนในปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของจีน 
โดยใน 6 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศสูงถึงกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ท าให้มูลค่าการค้าของทั้งปีน่าจะมีมูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลทั้งสองประเทศมี
ความมั่นใจและได้ตั้งเป้าหมายการค้าใหม่ให้สูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564 ทั้งนี้
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือส่ งเสริมการค้าอย่างไร้
อุปสรรค (Working group on Unimpeded Trade) ขึ้น เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการค้าระหว่างกันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย  นอกจากความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีแล้ว ความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างไทยและจีนยังด าเนินไปภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน อีกด้วย ซึ่งในปี 2558  ที่ผ่านมา 
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ได้มีผลบังคับใช้กับทั้ง 10 ประเทศอาเซียนและประเทศจีน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้
การค้าระหว่างกันขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการลงทุนภายในประเทศนั้น ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
สูงเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากจีนในประเทศไทยที่ผ่านการ
อนุมัติจากส านักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติเป็นเงินกว่า 32,000 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมในหลาย
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเบา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านการบริการ 
เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่ของจีนก็ได้มีการจัดตั้งส านักงานในประเทศไทยอีกด้วย
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยหลายบริษัท เช่น บริษัท หวัเหว่ยเทคโนโลยีจ ากัด มีการเปิด
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ส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน
ของภูมิภาค บริษัททางด้านเทคโนโลยีชั้นน าเช่น เท็นเซ็นต์ หรือ ไป่ตู้ ก็มีการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
ธนาคารส าคัญเช่น ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารเพ่ือการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ต่างก็มีสาขา
กระจายอยู่ในหลายเมืองส าคัญของประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทซีพียังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท 
Shanghai Automobile Industiral Corporation ในการผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศ
ไทย ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส าคัญระหว่างสองชาติ 

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและจีนยังได้สร้างความร่วมมือในการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเพ่ือ
เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างไทย-ลาว-จีน โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 1 คือกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา ส่วนเฟสที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ยังอยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนทั้งสามประเทศ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง และยังส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้เป็นอย่างดี  นอกเหนือจากรถไฟ
ความเร็วสูงสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายนี้แล้ว ในการเปิดประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อมดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ซึ่งกลุ่มซีพีและพันธมิตรเป็นผู้ชนะในการประมูลนั้น หนึ่งในกลุ่มบริษัทร่วมทุนก็คือ 
China Railway Construction Corporation ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจรถไฟความเร็ว
สูงจากจีนมาร่วมงานด้วย อีกท้ังในอนาคตรัฐบาลยังมีแผนที่จะเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯไป
จนถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียอีกด้วย ซึ่งประเทศที่จะมีบทบาทสูงสุดในการเชื่อมโยงรถไฟความเร็ว
สูงสายนี้ก็คือประเทศจีน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานจ านวนนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยในปี 2561 ว่ามี
จ านวนถึง 10,535,955 คน ซึ่งเป็นชาติแรกที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงทะลุเลข 8 หลัก ซึ่ง
เป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงที่สุดของไทย ในด้านการใช้สอยระหว่างการเดินทางก็มีปริมาณสูง
กว่านักท่องเที่ยวยุโรปทุกประเทศรวมกันในปีเดียวกัน หรือคิดเป็นเงินราว 520,000 ล้านบาท อัตราการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวจีนทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกจะสูงถึง 160 ล้านคน ในปี 2563 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้ประเทศเติบโตอย่าง “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” การที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณธรรม มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในการท าการค้ากับต่างประเทศด้วย และด้วยบทบาทของจีนในระดับโลก
เด่นชัดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน ประกอบกับความร่วมมือของรัฐบาลไทยและจีน
ครอบคลุมหลายมิติ การพ่ึงพาจีนในด้านเทคโนโลยี การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
บัณฑิตรุ่นใหม่จึงควรจะมีความรอบรู้ทั้งด้านธุรกิจ ภาษา และวัฒนธรรมจีน เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การติดต่อ ต่อรอง และท าการค้าร่วมกัน 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันอย่าง
แนบแน่น กล่าวคือประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากจีนมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ
เครื่องใช้ อาหารการกิน ประเพณี ภาษา ต่างก็มีได้รับอิทธิพลจากจีนมาไม่มากก็น้อย อีกทั้งประเทศไทย 
ยังเป็นแหล่งที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก ซึ่งคิดเป็นประชากรรวมของชาติถึงราว 12-14 
เปอร์เซ็นต์ การกระจายตัวอยู่ของชาวจีนเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นในแทบทุกพ้ืนที่ของประเทศ ท าให้เราได้รับรู้
และคุ้นชินกับวัฒนธรรมจีนจนมิอาจจะแยกขาดไปจากสังคมไทยได้ จนเกิดเป็นค ากล่าวที่ว่า “ไทยจีนพ่ี
น้องกัน” และในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตก็ถือเป็นจังหวัดที่วัฒนธรรมจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งนับตั้งแต่มีการริเริ่มการท าเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัด ก็มีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาประกอบอาชีพใน
การเก็บแร่เป็นจ านวนมาก จนในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์มีการส ารวจประชากรพบว่ามีจ านวนประชากร
ชาวจีนมากกว่าประชากรชาวไทยเสียอีก ชาวจีนที่มาด ารงชีวิตอยู่ที่นี่ได้มีการหลอมรวมวัฒนธรรมของตน
เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแทบจะทุกด้าน ทั้งด้านอาหารการกิน ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี 
หลายอย่างล้วนแล้วแต่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ “จีนภูเก็ต” ได้เป็นอย่างด ี

  เพ่ือให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมของทั้งสองชาติแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รัฐบาลทั้งสองชาติยังได้
ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย
บรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษาและมีการเรียนการสอนภาษาจีน
ทั่วทั้งประเทศ การลงนามในความร่วมมือที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่
ส าคัญ มีดังนี้ 

1) Framework of Cooperation between China’s National Office for Teaching Chinese 
as a Foreign Language (HANBAN) and the Ministry of Education of the Kingdom of 
Thailand on Cooperation in Chinese Language Teaching ลงนามเมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2549 

2) Agreement on Mutual Recognition of Academic Degrees in Higher Education 
between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Education of the People’s Republic of China ข้อตกลงนี้ ว่ าด้วยการยอมรับปริญญา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ โดยลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 

3) Agreement on Educational Cooperation between the Ministry of Education of the 
People’s Republic of China and the Ministry of Education of the Kingdom of 
Thailand ลงนามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 

4) มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจ านวน 14 แห่ง (และเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา) รวมทั้ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในสัญญาไตรภาคีร่วมกับ HANBAN และมหาวิทยาลัย
ของประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยของไทยแห่งนั้น ๆ ได้เลือกเป็นคู่สัญญาจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ (The 
Confucius Institute) ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยของไทย เพ่ือปฏิบัติภารกิจหลักคือการส่งเสริมการ
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เรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ในการนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพียงแห่งเดียวในโลกที่ HANBAN ได้อนุมัติและสนับสนุนให้ก่อตั้งสถาบันขงจื๊อถึง 2 แห่ง คือ 
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวิทยาเขตภูเก็ต ซ่ึงต้ังอยู่ในอาคารคณะวิเทศ
ศึกษา และสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายในคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งสถาบันขงจื๊อทั้ง 2 แห่งนี้ได้ขยายขอบเขตของการให้บริการการศึกษาและการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมครอบคลุมไปยังทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ 
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ยังเป็นหน่วยงานที่จัดสอบการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ทั้งระบบกระดาษ
และระบบออนไลน์ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่อาคารคณะวิเทศศึกษาเช่นกัน เพ่ือให้บริการ
กับนักศึกษาของวิทยาเขตภูเก็ตและนักเรียนมัธยมในจังหวัดภาคใต้ 
 

   นอกจากนี้รัฐบาลไทยและจีนยังได้ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมของประเทศ
ตนเองในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอด
และให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย โดยศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดา
ศูนย์วัฒนธรรมจีนในต่างประเทศ ในส่วนของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
ด้วยสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่กล่าวมาข้างต้น กอปรกับปัจจุบันนี้ประเทศ

ไทยและจีนมีความร่วมมือกันในทุกระดับ อีกทั้งการประสบกับความท้าทายในทางเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  หลักสูตรวิเทศธุรกิจ (จีน) ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2544 จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก โดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเป็น “ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน” เพ่ือสื่อความหมายของหลักสูตรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และใน
ขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากบริบทของประเทศแล้ว คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ยังได้ท าการสอบถามความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และ
คณาจารย์ในคณะ เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อบัณฑิตของคณะมากท่ีสุด 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จังหวัดภูเก็ตมีแผนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองนานาชาติและ Smart City และได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งใน “เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร” (City of Gastronomy) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2558 โดยองค์การยูเนสโก ซึ่งนับเป็นเมืองแรกของไทยและอาเซียน ทั้งเป็นหนึ่งในเพียง 18 เมืองทั่วโลก 
กอปรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว โดยก าหนดให้วิทยาเขตภูเก็ตเป็นวิทยาเขตนานาชาติ โดยมียุทธศาสาตร์หลัก 3 ประการคือ GIS 
(Green, International, Smart) มีคณะที่เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการการบริการ สาขาวิชาการจัดการ
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การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (คณะการบริการและการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชานานาชาติ
ศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมศึกษาที่มีฐานความรู้ในด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (คณะวิเทศศึกษา) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีวิสัยทัศน์ 
เพ่ือมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570  

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2550 ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตและการวิจัยด้านวิเทศศึกษา (International Studies) รวมทั้งเป็น
คณะที่รับผิดชอบรายวิชาทางด้านภาษา และรายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ให้แก่ทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยคณะวิเทศศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านวิเทศศึกษาในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2570” 

เป็นที่ทราบดีว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งที่ผู้คนต่างภูมิล าเนาย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีน จึงกลายเป็นพ้ืนที่ที่มี “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่ง
เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ยูเนสโกเลือกภูเก็ตเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร” คณะวิเทศศึกษามี
ภารกิจหลักที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคือการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การ
จัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การตลาด และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจใน
ประเทศหรือในประเทศจีน และยังมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจีน ในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ดังกล่าว อีกทั้งมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 จึงมีความจ าเป็นและ
เป็นพันธกิจส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของคณะวิเทศศึกษา 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การตลาด และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ  นอกจากนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศตามกลุ่มสาขาวิชา ใน
บริบทประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
ระดับปฏิบัติงานได้ดี มีสรรมถนะสากล สามารถสร้างงานเองได้และมีพฤติกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน า
ความรู้ ทักษะและความสามารถดังกล่าวไปใช้ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจเอกชน การท าธุรกิจใน
ภาครัฐ หรือสร้างธุรกิจส่วนตัว เพ่ือพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ 

 
1.2 ความส าคัญ 

จีนมีบทบาทส าคัญในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นประเทศก าลังพัฒนาที่มี
จ านวนประชากรมากที่สุดในโลก เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูง มีการเติบโตทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ส าคัญของโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความอิทธพลต่อความมั่นคง และเศรษฐกิจของไทย
เป็นอย่างสูง และเป็นมิตรประเทศท่ีเป็นคู่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของไทย บทบาทของจีนต่ออาเซียน
ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก็มีความส าคัญขึ้นเรื่อย โดยเห็นได้จากการร่วมลงนามเปิดเขตการค้าเสรีกับ
อาเซียน การด าเนินนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่มีอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีอยู่ในแผนพัฒนาดังกล่าว อีก
ทั้งนโยบาย ASEAN Conectivity ที่เสนอโดยรัฐบาลไทยก็เน้นการเชื่อมโยงอาเซียนไปสู่จีนตอนใต้  

คณะวิเทศศึกษาจึงเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและจีน พร้อมทั้งประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศและการฝึกปฏิบัติงานนั้นจึงเป็น
ภาระกิจส าคัญอย่างหนึ่งของคณะฯ นอกจากนี้นับตั้งแต่เปิดหลักสูตรวิเทศธุรกิจ (จีน) มาตลอด 2 
ทศวรรษ คณะฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนมากกว่า 10 แห่ง เพ่ือ
เป็นสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาไปเรียนในภาคฤดูร้อนตามข้อก าหนดของหลักสูตร โดยเชื่อว่าหากนักศึกษา
ได้มีประสบการณ์การเรียนในประเทศนั้นๆ จะท าให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาที่ได้ผลรวดเร็ว อีกทั้งยังได้ใช้ชีวิตเพ่ือเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับคน
ต่างวัฒนธรรม เกิดความคุ้นเคย สามารถปรับตัวได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญต่อการประกอบอาชีพอย่างยิ่ง 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ มี
ความรู้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับ
ปฏิบัติงานได้ดี เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันจึงเป็นประโยชน์และมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในภาพรวม 
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1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีคุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถสร้างงานเองได้ และมีพฤติกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล การตลาด และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศตามกลุ่มสาขาวิชา ในบริบทประวัติศาสตร์ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม  
4) มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามของประเทศหรือกลุ่มประเทศดังกล่าวในระดับปฎิบัติงานได้ดี 
5) น าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความสามารถข้างต้นไปประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจเอกชน การ
ด าเนินธุรกิจในภาครัฐ หรือสร้างธุรกิจส่วนตัว เพ่ือการพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
นานาชาติ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ.  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น Active Learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สอนจาก Best Practice การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน
แผนการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์
ในการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
1) การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึ กษาปกติ มี ร ะยะ เ วล าศึ กษา ไม่ น้ อยกว่ า  15 สั ปดาห์  และ เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
(ภาคผนวก จ.) 

2) ข้อก าหนดเพ่ิมเติม คือ ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามแผนการ
ศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ 
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือ

ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร ์เวลา 08.30 - 16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร ์เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

หมายเหตุ   วันเวลาในการ-ด าเนินการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) มีข้อจ ากัดด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
2) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาจีนไม่เท่ากัน 
3) ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จัดโครงการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน และจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม ทักษะการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณ 3 สัปดาห์ 

2) จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในช่วงการเตรียมความพร้อม เพ่ือน าผลการสอบมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และจัดกลุ่มการเรียน  

3) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาจีน  
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4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

5) จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 120 120 150 150 180 

ชั้นปีที่ 2 - 120 120 150 150 

ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 150 

ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 390 540 600  

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 120 120 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา      

ค่าลงทะเบียน 14,760,000.00 29,520,000.00 47,970,000.00 56,580,000.00 63,960,000.00 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 

รวมรายรับ 15,610,000.00 30,370,000.00 48,820,000.00 57,430,000.00 64,810,000.00 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,012,000 8,492,700 9,002,200 9,542,300 10,114,800 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 11,638,500 17,638,500 23,638,500 23,638,500 23,638,500 

3. ทุนการศึกษา 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,656,000 3,312,000 5,382,000 7,452,000 8,280,000 

รวม (ก) 21,406,500 29,643,200 38,322,700 41,032,800 42,433,300 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ค. งบเงินอุดหนุน 

อุดหนุนกองทุนวิจัย 
คณะวิเทศศึกษา 

738,000 1,476,000 2,398,500 2,829,000 3,198,000 

รวม (ค) 738,000 1,476,000 2,398,500 2,829,000 3,198,000 

รวม (ก) + (ข) + (ค) 22,644,500 31,619,200 41,221,200 44,361,800 46,131,300 

จ านวนนักศึกษา  120 240 390 540 600 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 188,704 131,747 105,695 82,151 76,885 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

1. แบบฝึกงานในสถานประกอบการในหรือต่างประเทศ 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษา 
  ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชา

ในหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 132   หน่วยกิต 
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต 
 

1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4   หน่วยกิต 
2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5   หน่วยกิต 
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1   หน่วยกิต 
4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  4   หน่วยกิต 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4   หน่วยกิต 
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4   หน่วยกิต 
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2   หน่วยกิต 
8) รายวิชาเลือก  6   หน่วยกิต 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     96   หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับพ้ืนฐานคณะ      21   หน่วยกิต 
2) วิชาบังคับ       30   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาภาษาจีน      30   หน่วยกิต 

   4) กลุ่มวิชาชีพ       15   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก    9  หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา   6  หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
  ง. หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 3   หน่วยกิต   
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3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต 

1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102 
 

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 

2((2)-0-4) 
 

980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 
Basic Lifesaving (CPR and AED) 

1((1)-0-2) 
 

980-023 ม.อ. อาสา 
PSU Volunteer 

1((1)-0-2) 
 

 
2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   5 หน่วยกิต  

805-031 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life   

3((3)-0-6) 
 

988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 
Global Citizenship 

2((2)-0-4) 
 

 
3) สาระที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการ     1 หน่วยกิต 

001-103 
 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 
 

 
4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกิต 

969-041 
 

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ 
Choose Wisely, Live Well 

2((2)-0-4) 
 

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital Economy 

2((2)-0-4) 
 

 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 

805-061 คิดเป็น 
Logical Thinking 

2((2)-0-4) 
 

805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

2((2)-0-4) 
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6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต 
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 

English for Fundamental Listening and 
Speaking                              

2((2)-0-4) 
 

805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
English for Fundamental Reading and Writing                                          

2((2)-0-4) 
 

805-073 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นกลาง 
English for Intermediate Listening and Speaking 

2((2)-0-4) 
 

805-074 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง 
English for Intermediate Reading and Writing 

2((2)-0-4) 
 

805-075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นสูง 
English for Advanced Listening and Speaking 

2((2)-0-4) 
 

805-076 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง 
English for Advanced Reading and Writing 

2((2)-0-4) 
 

 
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต 

805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
Music Appreciation                              

1((1)-0-2) 
 

980-081 แบดมินตัน 
Badminton 

1((1)-0-2) 
 

       980-082   บราซิลเลียนยิวยิตสู                                                1((1)-0-2) 
                     Brazilian Jiujitsu 
       980-083   มวยไทยไชยา                                                       1((1)-0-2) 
                     Muay Thai Boxing 
       980-084   วอลเลย์บอล                                                        1((1)-0-2) 
                     Volleyball 
       980-085   บาสเกตบอล                                                        1((1)-0-2) 
                     Basketball 
       980-086   เทนนิส                                                               1((1)-0-2) 
                     Tennis 
       980-091   ว่ายน้ า                                                               1((1)-0-2) 
                     Swimming 
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980-092   แอโรบิก                                                    1((1)-0-2) 
                     Aerobic 

980-093   โยคะ        1((1)-0-2) 
                     Yoga 

980-094   ศิลปะการป้องกันตัว       1((1)-0-2) 
                     Mixed Martial Arts 

980-095   ไทเก๊ก        1((1)-0-2) 
                     Tai Chi 

980-096   การด าน้ า        1((1)-0-2) 
                     Scuba Diving 

980-097   การเต้นร า        1((1)-0-2) 
                     Social Dance 
 
8) รายวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาที่ก าหนดให้ในหลักสูตรจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

805-001 
 
805-002 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกเสียง 
English for Pronunciation 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
English for Creative Writing 

2((2)-0-4) 
 

2((2)-0-4) 
 

805-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษานานาชาติ 
English for International Studies 

2((2)-0-4) 
 

805-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ 
English for International Business 

2((2)-0-4) 
 

805-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย 
English for Presentation and Discussion 

2((2)-0-4) 
 

805-008 การค้นหาและการอ้างอิง 
Searching and Referencing 

2((2)-0-4) 
 

805-009 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 
English for Academic Purposes 

2((2)-0-4) 
 

805-010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
English for Tourism 

2((2)-0-4) 
 

805-012 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพทางการสื่อสาร 
English for Effective Communication 

2((2)-0-4) 
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805-014 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 
English through Films 
 

2((2)-0-4) 
 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    96   หน่วยกิต 
 

1) วิชาบังคับพ้ืนฐานคณะ     21  หน่วยกิต 
806-111 
 
 
 
806-112 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุค
ดิจิทัล1  
Thai for Effective Communication in the Digital 
Era 
หรือ 
ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน 
Foundation Thai 

3((2)-2-5) 
 
 

 
3((2)-2-5) 

806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือองค์การนานาชาติ 
Information Technology for International 
Organization 

3((3)-0-6) 

806-211   
 

อารยธรรมโลก 
World Civilization  

3((3)-0-6) 

806-212 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 
Introduction to International Studies 

 3((3)-0-6) 

806-213 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
International Leadership and Organizational 
Behavior 

 3((3)-0-6) 

806-311 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Intercultural Communication 

3((3)-0-6) 

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences and 
Humanities 

3((3)-0-6) 

 
2) วิชาบังคับ       30  หน่วยกิต 

806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Business 

3((3)-0-6) 

                                                           
1
 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนวิชา 806-112 ภาษาไทยข้ันพื้นฐาน (Foundation Thai) ทดแทน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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806-122 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3((3)-0-6) 

806-221 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3((3)-0-6) 

806-222 
 

พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ 
Entrepreneurial Behavior and Skills  

3((3)-0-6) 

806-223 หลักการบัญชีและการเงิน 
Principles of Financial Accounting 

3((3)-0-6) 

806-224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Management 

3((3)-0-6) 

806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

3((3)-0-6) 

806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
Business Strategic Management 

3((3)-0-6) 

806-323 การจัดการโครงการ  
Project Management 

3((3)-0-6) 

806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Business Ethics and Sustainable Development 

3((3)-0-6) 

 
 
3) กลุ่มวิชาภาษาจีน      30 หน่วยกิต 
 หมายเหตุ 
- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาจีนบังคับและรายวิชาภาษาจีนเลือกรวมกันอย่างน้อย 

30 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาบังคับภาษาจีน 1-6 ตามระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- นักศึกษาท่ีใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทยทดแทนภาษาจีน

บังคับ 1-6 และสามารถเลือกเรียนภาษาจีนเลือกหรือภาษาไทยเลือกได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
วิชาบังคับ  

806-131 ภาษาจีน 1 
Chinese I 

3((2)-2-5) 
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806-132 ภาษาจีน 2 
Chinese II 

3((2)-2-5) 

806-231 ภาษาจีน 3 
Chinese III 

3((2)-2-5) 

806-232 ภาษาจีน 4 
Chinese IV 

3((2)-2-5) 

806-331 ภาษาจีน 5 
Chinese V 

3((2)-2-5) 

806-332 ภาษาจีน 6 
Chinese VI 

3((2)-2-5) 

 
วิชาเลือก  

 
806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 1 

Business Chinese Conversation I 
3((2)-2-5) 

806-233 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 2 
Business Chinese Conversation II 

3((2)-2-5) 

806-234 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ    
Chinese for Natural Tourism 

3((2)-2-5) 

806-235 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
Chinese for Cultural Tourism 

3((2)-2-5) 

806-236 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและสปา    
Chinese for Hotel and Spa 

3((2)-2-5) 

806-237 ภาษาจีนเพ่ืองานขาย   
Chinese for Sales 

3((2)-2-5) 

806-238 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการในอุตสาหกรรมการบิน  
Chinese for Airline Service Industry 

3((2)-2-5) 

806-333 ภาษาจีนเพ่ือการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 1 
Chinese for Business Reading and Writing I  

3((2)-2-5) 

806-334 ภาษาจีนเพ่ือการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 2 
Chinese for Business Reading and Writing II  

3((2)-2-5) 

806-335 ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  
Chinese for Presentation and Discussion  

3((2)-2-5) 
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รายวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่  
 วิชาบังคับ 

806-141 ภาษาไทย  1                                                                   
Thai  I 

3((2)-2-5) 

806-142 ภาษาไทย 2 
Thai II 

3((2)-2-5) 

806-241 ภาษาไทย 3 
Thai  III 

3((2)-2-5) 

806-242 ภาษาไทย 4                                                                            
Thai  IV 

3((2)-2-5) 

806-341 ภาษาไทย 5                                                                      
Thai  V                                                            

3((2)-2-5) 

806-342 ภาษาไทย 6 
Thai  VI 

3((2)-2-5) 

   
วิชาเลือก  
806-243 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว                                            

Thai for Tourism                                                           
  3((2)-2-5) 

806-244 ภาษาไทยเพ่ือการบริการ    
Thai for Hospitality 

3((2)-2-5) 

806-245 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ    
Thai for Business Communication 

3((2)-2-5) 

806-343  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย   
Thai for Presentation and Discussion 
 

3((2)-2-5) 

806-344  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
English to Thai Translation  

3((2)-2-5) 

806-345 ลักษณะภาษาไทย 
Characteristics of Thai Language 

3((3)-0-6) 

 
4) กลุ่มวิชาชีพ      15  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต  
806-251 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน 

Development of Chinese Society and Life 
3((3)-0-6) 
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806-252 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนยุคปัจจุบัน 
Temporal Development of Chinese Economy 
and Politics 

3((3)-0-6) 

806-253 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน 
Chinese Business Culture 

3((3)-0-6) 

806-351 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
Sino -Thai Relations 

3((3)-0-6) 

806-352 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน 
Chinese E-commerce 

3((3)-0-6) 

806-353 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
Chinese Tourist Behavior 

3((3)-0-6) 

806-354 องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 
Chinese Organizational and Consumer 
Behavior 

3((3)-0-6) 

806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 
Physical Geography of P.R. China for Business 

3((3)-0-6) 

806-356 นวัตกรรมการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
Financial Technology for International 
Business 

3((3)-0-6) 
 

806-357 การท่องเที่ยวในอันดามัน 
Tourism in the Andaman Sea Region 

3((3)-0-6) 

806-358 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3((3)-0-6) 

806-359 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
International E-Business 

3((3)-0-6) 

806-361 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
International Trade Law 

3((3)-0-6) 

806-362   เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 
Cultural-Based Creative Economy 
 

3((3)-0-6) 

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ  
- นักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนที่จะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว 

- นักศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ิม 3 หน่วยกิต 
 
แผนฝึกงาน 

806-371 เตรียมฝึกงาน 
Pre-Internship 

15 ชั่วโมง 

806-471 ฝึกงาน 
Internship 

3(0-18-0) 

806-3xx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
 

แผนสหกิจศึกษา 
806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
30 ชั่วโมง 

806-472 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-36-0) 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6    หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปดิสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

   
  ง. หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 3    หน่วยกิต 

806-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Thai Culture and Ways of Life 

3((3)-0-6) 

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 806-111 มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก   หมายถึง  รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  

 เลขรหัส ตัวที ่4     หมายถึง  ชั้นปี 
 เลขรหัส ตัวที ่5     หมายถึง  กลุ่มวิชา 
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- หมายเลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐานคณะ 
- หมายเลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
- หมายเลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาจีน 
- หมายเลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาไทย 
- หมายเลข 5-6 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
- หมายเลข 7 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพฝึกงานและสหกิจ 

 เลขรหัส ตัวที ่6     หมายถงึ   ล าดับวิชา 
 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 เช่น  3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1  รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องเคย 
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และ
ในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใดๆ ก็ได้ 
1.2  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้วก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และใน
การประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
 

2.  รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้อง 
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และใน
การประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของ
รายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้อง 
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย 
การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันในท้ังสองแห่งโดยสลับชื่อกัน  
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แสดงแผนการศึกษา2 

 
 

ชั้นปีท่ี 1 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จ านวนหน่วยกิตรวม  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 

2((2)-0-4) 
 

980-023 ม.อ. อาสา 
PSU Volunteer 

1((1)-0-2) 
 

805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

2((2)-0-4) 
 

805-xxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
General Education Course : Language and 
Communication                              

2((2)-0-4) 
 

805-xxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
General Education Course : Language and 
Communication                                          

2((2)-0-4) 
 

980-xxx พลศึกษา 
Physical Education                                          

1((1)-0-2) 
 

806-111 
 
 
806-112 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล3 
Thai for Effective Communication in the Digital Era 
หรือ 
ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน 
Foundation Thai 

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

806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Business 

3((3)-0-6) 

                                                           
2 แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนวิชา 806-112 ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน (Foundation Thai) ทดแทน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับระดับความสามารถทาง
ภาษาไทยของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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806-xxx ภาษาจีน   
Chinese  

3((2)-2-5) 

 รวม 19 ((17)-4-36) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 
Basic Lifesaving (CPR and AED) 

1((1)-0-2) 
 

001-103 
 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 
 

805-061 คิดเป็น 
Logical Thinking 

2((2)-0-4) 
 

805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
Music Appreciation                              

1((1)-0-2) 
 

805-xxx ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
English  (Elective course in General Education) 

2((2)-0-4) 
 

805-xxx ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
English  (Elective course in General Education) 

2((2)-0-4) 
 

806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือองค์การนานาชาติ 
Information Technology for International 
Organization 

3((3)-0-6) 

806-122 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3((3)-0-6) 

806-xxx ภาษาจีน   
Chinese  

3((2)-2-5) 

 รวม 18((17)-2-35) 
  
หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวัฒนธรรมและวิถีชีวติไทยเพ่ิม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 21 หน่วยกิต ดังนี้ 
  

806-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Thai Culture and Ways of Life 

3((3)-0-6) 

 รวม 21((20)-2-41) 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  จ านวนหน่วยกิตรวม  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 1   

Business Chinese Conversation I   
3((2)-2-5) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3((x)-y-z) 

 รวม 6((x)-y-z) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จ านวนหน่วยกิตรวม  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
805-031 ชีวิตที่ดี   

Happy and Peaceful Life 
3((3)-0-6) 
 

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital Economy 

2((2)-0-4) 
 

805-xxx ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
English  (Elective course in General Education) 

2((2)-0-4) 
 

806-211 อารยธรรมโลก 
World Civilizations 

3((3)-0-6) 

806-221 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3((3)-0-6) 

806-222 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 
 Entrepreneurial Behavior and Skills  
806-xxx ภาษาจีน  

Chinese  
3((2)-2-5) 

 รวม 19((18)-2-37) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิตรวม  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
969-041 
 

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ 
Choose Wisely, Live Well 

2((2)-0-4) 
 

806-212 
 

นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 
Introduction to International Studies  

3((3)-0-6) 

806-213 
 

ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
International Leadership and Organizational 
Behavior 

3((3)-0-6) 

806-223 หลักการบัญชีและการเงิน 
Principles of Financial Accounting 

3((3)-0-6) 

806-224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Management 

3((3)-0-6) 

806-xxx วิชาชีพเลือก  
Elective 

3((3)-0-6) 

806-xxx ภาษาจีน  
Chinese  

3((2)-2-5) 

 รวม 20((19)-2-39) 
   
  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-237 ภาษาจีนเพ่ืองานขาย   
Chinese for Sales 

3((2)-2-5) 

806-xxx วิชาชีพเลือก  
Elective 

3((3)-0-6) 

 รวม 6((5)-2-11) 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร   
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   ชั้นปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิตรวม  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 

Global Citizenship 
2((2)-0-4) 

 
806-311 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural Communication 
3((3)-0-6) 

806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

3((3)-0-6) 

806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
Business Strategic Management 

3((3)-0-6) 

806-xxx วิชาชีพเลือก  
Elective 

3((3)-0-6) 

806-xxx ภาษาจีน  
Chinese  

3((2)-2-5) 

 รวม 17((16)-2-33) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
  
 แผนฝึกงาน 

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences and 
Humanities 

3((3)-0-6) 

806-323 การจัดการโครงการ   
Project Management 

3((3)-0-6) 

806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Business Ethics and Sustainable Development 

3((3)-0-6) 

806-371 เตรียมฝึกงาน 
Pre-Internship 

15 ชั่วโมง 



35 

 

806-xxx ภาษาจีน  
Chinese  

3((3)-0-6) 

806-xxx ภาษาจีน   
Chinese  

3((2)-2-5) 

806-xxx วิชาชีพเลือก  
Elective 

3((2)-2-5) 

 รวม 18((16)-4-34) 
 
 
 แผนสหกิจศึกษา 

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences and 
Humanities 

3((3)-0-6) 

806-323 การจัดการโครงการ  
Project Management 

3((3)-0-6) 

806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Business Ethics and Sustainable Development 

3((3)-0-6) 

806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

30 ชั่วโมง 

806-xxx ภาษาจีน  
Chinese  

3((2)-2-5) 

806-xxx ภาษาจีน  
Chinese   

3((2)-2-5) 

 รวม 15((13)-4-28) 
 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 จ านวนหน่วยกิตรวม  
                                                           (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-335 ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  
Chinese for Presentation and Discussion  
 
 

3((2)-2-5) 
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xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3((x)-y-z) 

 
 

รวม 6((x)-y-z) 
 

หมายเหตุ นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  

 
 
 

ชั้นปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 แผนฝึกงาน 

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-471 ฝึกงาน 
Internship 

3(0-18-0) 

 รวม 3(0-18-0) 
  
 
 แผนสหกิจศึกษา 

  จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

806-472 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-36-0) 

 รวม 6(0-36-0) 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดศึกษาทั่วไป 
General Education Courses 
  
 สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
 

001-102 
 

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนา 
ตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์ 
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ 
ท้องถิ่น และระดับประเทศ 
Meanings, principles, concepts, importance and goals of the 
philosophy of sufficiency; work principles, understanding and 
development of the King’s philosophy and sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy 
in areas of interest including individual, business or community 
sectors at local and national level 
 

2((2)-0-4) 
 

980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 
Basic Lifesaving (CPR and AED) 
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การประเมินสถานการณ ์การป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการ 
หายใจ การส าลัก อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วย 
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก กรณีฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การ
มีเลือดออกทางช่องปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูกความร้อน ภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ความ 
ปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก 
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene assessment, 
precautions; medical emergencies, breathing problems, choking, 
heart attack, diabetic emergency, stroke, seizure, bleeding from 

1((1)-0-2) 
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mouth; injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, 
head, neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn, 
hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, mouth to 
mouth, equipment, AED 
 

980-023 ม.อ. อาสา 
PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy and applying its principles of 
work, principles of understanding, accessibility and development 
for the benefit of society and the benefit of mankind, cultivating 
morals, ethics and public-mindedness; team working within and/or 
across disciplines under the supervision of advisors 

1((1)-0-2) 
 

 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   5 หน่วยกิต 
  

805-031 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การ
เข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการ
ท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลาย   
Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social 
literacy; understanding and respecting diversity; communication 
and collaboration skills; creative problem-solving; living in 
diversity  
 

3((3)-0-6) 
 

988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 
Global Citizenship 

2((2)-0-4) 
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การมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับตัวสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
The roles and responsibilities of members of society; respect for 
rights of others; lawfulness; adaptation to a multicultural society, 
both locally and internationally 
 

สาระท่ี 3  การเป็นผู้ประกอบการ     1 หน่วยกิต 
 

001-103 
 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การ
วิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย 
การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท า
แผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ธุรกิจ การบริหารของภาครัฐเพ่ือผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study; 
SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for 
new business; business marketing; marketing planning; production 
management; accounting financial analysis; financial planning; 
business; investment funding sources; business networking; public 
sector services and facilities; business ethics 

1((1)-0-2) 
 

 
สาระท่ี 4 การอยูอ่ย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกิต 
 

969-041 
 

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ 
Choose Wisely Live Well 
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบูรณาการการบริโภค  หรืออุปโภค สินค้าหรือ
บริการจากธุรกิจต่าง ๆ กับชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจที่
มีต่อชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาความคิดทางธุรกิจเพ่ือช่วยในการจัดการ

2((2)-0-4) 
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กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นัยยะของธุรกิจที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน รู้เท่าทันโลก 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service consumption from 
business providers and daily activities; relevance of business 
activities and daily life; the exploitation of business services to 
facilitate daily life; the development of business mindset to help 
organizing daily activities; the implications of business in daily life 
 

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital Economy 
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบื้องต้น แบบจ าลองการสร้างมูลค่า แบบจ าลองธุรกิจ

ดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัล

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมือง 

Basic theory of the digital economy, value creation model, digital 

business model, market regulation, digital economics in context, 

how digital economy influences societies and environment, city 

development 

2((2)-0-4) 
 

 
สาระท่ี 5   การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
 

805-061 คิดเป็น 
Logical Thinking 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้ง
อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึก
การใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้งการ
อ่านและเขียน 
Exploring logically necessary truth and deductive validity; methods 
of analyzing and evaluating arguments of all types using both 
formal and informal techniques; identifying fallacies and 
introducing elementary symbolic logic; involving the practical study 
of logical reasoning; assessing the logical coherence of what we 
read and write using critical thinking, deductive reasoning and 
decision-making theory 

2((2)-0-4) 
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805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบื้องต้น และการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร ขาดทุน คอมมิชชั่น ภาษ ีดอกเบี้ยแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday 
life, financial mathematics such as profit, loss, commission, tax, 
interest, etc. 
 

2((2)-0-4) 
 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต 
 

805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
English for Fundamental Listening and Speaking 
เพ่ิมพูนทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ 
ภาพทั้งในชีวิตประจ าวันและเชิงวิชาการ  เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการน ามาใช้ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of English listening and speaking skills for effective 
communication in both daily life and academic settings; 
consolidation of autonomous learning and language skills for 
academic use        
                   

2((2)-0-4) 
 

805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 
English for Fundamental Reading and Writing     
เพ่ิมพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจบทความ
ทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา  เพ่ือการน ามาใช้ในเชิง
วิชาการ ฝึกการเขียนในระดับประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills for comprehension of  
general and basic academic texts; reading literature; consolidation 
of autonomous learning and language skills for academic use; 
practice of writing skills targeted at a sentence level                   
  
 
 

2((2)-0-4) 
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805-073 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง  
English for Intermediate Listening and Speaking 
พัฒนาทักษะการพูดการฟังเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารระดับกลาง  ทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
พัฒนาทักษะทางภาษา เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills to enhance 
communication skills at an intermediate-level in both daily life 
and academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use  
(หมายเหตุ: เปิดให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ) 
 

2((2)-0-4) 
 

805-074 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  
English for Intermediate Reading and Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
พัฒนาการท าความเข้าใจกับบทความท่ัวไปและบทความวิชาการ การอ่าน 
วรรณกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือ 
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อหน้า ฝึกฝนและ
พัฒนากระบวนการเขียน 
Reinforcement of exchanging ideas and expressing oneself with 
regards to academic issues; further development of understanding 
general and academic texts; reading literature; consolidation of 
autonomous learning and language skills for academic use; practice 
of writing skills targeted at a paragraph level; practice and 
development of writing process  
 (หมายเหตุ: เปิดให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ) 
 

2((2)-0-4) 
 

805-075 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง  
English for Advanced Listening and Speaking 
พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การสื่อสารอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ ในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและทักษะทางภาษา เพ่ือน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily-life and 

2((2)-0-4) 
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academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use 
(หมายเหตุ: เปิดให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ) 
 

805-076 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง  
English for Advanced Reading and Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการข้ันสูง 
เ พ่ิมพูนทักษะการอ่านบทความทั่วไปและบทความวิชาการ  การอ่าน
วรรณกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับเรียงความ การอ่านและ
การเขียนวิจัยเบื้องต้น ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน 
Consolidation of skills in exchanging ideas and expressing oneself 
related to advanced academic issues; reinforcement of  
understanding general and academic texts; reading literature; 
consolidation of autonomous learning and language skills for 
academic use; practice of writing skills targeted at an essay level; 
introduction to reading and writing research; further practice and 
development of writing process 
(หมายเหตุ: เปิดให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ) 
 

2((2)-0-4) 
 

 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต 
 

805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
Music Appreciation       
หลักความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟังเสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทาง 
ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเชื่อ ศาสนา นิเวศวิทยา และ 
วัฒนธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through 
various perspectives including history, politics, society, language, 
beliefs, regions, environment, and culture        
       

1((1)-0-2) 
 



44 
 

 

980-081 แบดมินตัน 
Badminton 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น 
แบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and safety, 
practicing badminton to develop personal health       
                         

1((1)-0-2) 
 

980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู  
Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบื้องต้น เรียนรู้การควบคุม 
ร่างกายเพ่ือความเข้มแข็งของจิตใจและร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพ่ือ
ป้องกันตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body 
control for strength of mind and body; using martial arts to 
protect yourself 
 

1((1)-0-2) 
 

980-083 มวยไทยไชยา  
Muay Thai Boxing 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ กติกา และความ 
ปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทยไชยา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations and safety, 
practicing Thai Chaiya Boxing to develop personal health 
 

1((1)-0-2) 
 

980-084 วอลเลย์บอล  
Volleyball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
Basic knowledge, rules; volleyball skills practice 
 

1((1)-0-2) 
 

980-085 บาสเกตบอล  
Basketball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skills practice 
 

1((1)-0-2) 
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980-086 เทนนิส  
Tennis 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skills practice 
 

1((1)-0-2) 
 

980-091 ว่ายน้ า  
Swimming 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาว่ายน้ า 
Basic knowledge, rules, swimming skills practice 
 

1((1)-0-2) 
 

980-092 แอโรบิก  
Aerobic 
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skills, and 
Practice 
 

1((1)-0-2) 
 

980-093 โยคะ  
Yoga 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น 
โยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, 
practicing yoga to develop personal health 
 

1((1)-0-2) 
 

980-094 ศิลปะการป้องกันตัว  
Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตัว ทักษะการ 
ต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกันตัว 
Historical background, evolution of rules, regulations and safety, 
practicing mixed martial arts to develop personal health 
 

1((1)-0-2) 
 

980-095 ไทเก๊ก  
Tai Chi 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการร าไท 
เกก๊ การฝึกทักษะการร าไทเก๊กเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, 

1((1)-0-2) 
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practicing Tai Chi to develop personal health 
 

980-096 การด าน้ า  
Scuba Diving 
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน้ า การวางแผน 
การบันทึก การแก้ปัญหาในการด าน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง 
การฝึกด าน้ าทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science for diving; 
planning, recording and problem solving in diving; sample and 
data collecting techniques; diving practice in both swimming pool 
and sea 
 

1((1)-0-2) 
 

980-097 การเต้นร า  
Social Dance 
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึก 
ปฏิบัติ 
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; 
emphasis on practice 

1((1)-0-2) 
 

 
รายวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 

805-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง  
English for Pronunciation 
เพ่ิมพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียง และออก 
เสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออกเสียงสระภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การ 
เน้นพยางค์ และพยัญชนะควบกล้ า 
Reinforcement of oral skills with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches with an emphasis on 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
 

2((2)-0-4) 
 

805-002  
 
 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
English for Creative Writing 
การพัฒนาการเขียน และความคิดเชิงสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2((2)-0-4) 
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805-003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
805-004 
 
 
 

Consolidation of writing skills and creative thinking through critical 
reading and exchanging ideas 
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ  
English for International Studies 
เรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในด้านการทูตและ 
การสื่อสารต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการระหว่างประเทศในยุค 
โลกาภิวัตน ์
Learning languages related to the history of relational culture with 
the focus on the diplomacy and communication to attain the 
international goals in the globalization era 
 
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ  
English for International Business 
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เพ่ิมพูนทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ในการท าธุรกิจโดย 
ใช้ภาษาอังกฤษ 
Consolidation of the basic skills used in business English; 
enhancing listening, speaking, reading and writing skills applied in 
multiple business settings in English 
 

 
 
 

2((2)-0-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2((2)-0-4) 
 
 

805-006 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 
English for Job Application 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงาน
เปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการ
ฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสมัครงาน 
Practicing English communicative skills relating to job applications, 
reading job openings from various sources, writing application 
letters and résumés, practicing job interviews, enlarging 
vocabulary, and expressions used in job application 
 
 
 

2((2)-0-4) 
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805-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  
English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการอภิปรายและการ
น าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความ
คิดเห็น และการตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for discussion and 
presentation; practice of academic and general discussion; 
expressing viewpoints and responding to questions in discussions 
and presentations 
 

2((2)-0-4) 
 

805-008 การค้นหาและการอ้างอิง 
Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่น าเสนอ ข้อคิดเห็น 
บทความวิจัย  ฝึกเขียนบททบทวนวรรณกรรม การอ้างอิง  และ
บรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion papers, and 
research articles; composing a literature review to support a 
position; using scholarly writing techniques and citations following 
APA formatting and referencing 
 

2((2)-0-4) 
 

805-009 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 
English for Academic Purposes 
การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ การ
เขียนวิจัยเบื้องต้น วิธีการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การถอดความ 
การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay writing; an 
introduction to writing research papers with citations and 
references; paraphrasing, exchanging and expressing ideas related 
to academic issues 

2((2)-0-4) 
 

805-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
English for Tourism 
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว การอธิบาย 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

2((2)-0-4) 
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Particular characteristics and topics related to tourism, explaining 
and giving information about tourism 
 

805-012 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการสื่อสาร 
English for Effective Communication 
การติดต่อสื่อสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์ระหว่าง
บุคคลและอาชีพการสื่อสารในระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดใน
ที่ประชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and professional 
situations; communications in international settings; giving 
impromptu responses and public speaking 
 

2((2)-0-4) 
 

805-014 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 
English through Films 
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การเปรียบเทียบและการอภิปราย
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์  การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์  
Developing critical thinking through films; discussing intercultural 
differences; analyzing characters; reading and writing film reviews 

2((2)-0-4) 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
Specific Courses 
 หมวดวิชาบังคับพื้นฐานคณะ 
 Specific Courses 
 
806-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล  

Thai for Effective Communication in the Digital Era 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการคิดเชิง
วิ เคราะห์วิพากษ์ผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความท้าทายในการใช้ภาษาไทยในยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 
Overview of language, communication and information 
technology; art of Thai language usage for effective 

3((2)-2-5) 



50 
 

 

communication; practicing analytical and critical thinking 
through listening, speaking, reading and writing via information 
technology; challenges of Thai language usage in changing 
times 
 

806-112   ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 
Foundation Thai  
พ้ืนฐานเรื่องระบบเสียงและอักขรวิธีของภาษาไทย ฝึกทักษะเบื้องต้นด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน   
Thai sound and writing systems; practicing basic skills in 
listening, speaking, reading and writing Thai for survival in 
Thailand 
 

3((2)-2-5) 

806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การนานาชาติ 
Information Technology for International Organization 
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การนานาชาติ  
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในสังคม
นานาชาติ โปรแกรมน าเสนอผลงานและมัลติมีเดีย การท าเว็บไซต์ 
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Knowledge and skills in information technology for 
international organizations; software applications for 
international studies and careers; presentation and multimedia 
software; website design; laws and ethical implications in 
information technology 
 

3((3)-0-6) 

806-211 อารยธรรมโลก 
World Civilization   
ความเป็นมาและพัฒนาการของอารยธรรมที่ส าคัญของโลกตั้งแต่สมัย
โบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นศึกษาอารยธรรมใหญ่หลักๆ ได้แก่ อารยธรรม
อียิปต์ เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีซ 
โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา
การ การปฏิวัติอุตสาหกรรม อารยธรรมตะวันตกและตะวันออกยุคใหม่ 
อิทธิพลและผลกระทบของอารยธรรมโลกต่อสังคมไทย 

3((3)-0-6) 
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Background and development of important civilizations of the 
world starting from ancient times to modern times with an 
emphasis on major civilizations of Egypt, Mesopotamia, China, 
India, Southeast Asia, Greece, Raman, Medieval Europe, Islamic 
civilization during the Renaissance, and Industrial Revolution, 
Western and Eastern civilizations in modern time, the influence 
and impact of world civilization on Thai society 

   
806-212 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 

Introduction to International Studies 
วิธีการเชิงสหวิทยาการในการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพ่ือ
นานาศึกษา; แนวคิดและกลไกของเทศวิวัฒน์ สากลวิวัฒน์ และโลกาภิ
วัตน์; การวิเคราะห์พลวัตทางสังคม การเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นและโลก 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความท้าทายจากประเด็นโลก 
Interdisciplinary approaches in social sciences and humanities 
for international studies; concepts and mechanism of 
localisation, internationalisation, and globalisation; analysis of 
social dynamism, local/global nexus, sustainable 
development, and challenges from global issues 
 

3((3)-0-6) 

806-213 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
International Leadership and Organiational Behavior 
(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  
(Project-Based Learning)             
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย์ บุคลิกภาพ สุขภาวะ ลักษณะและบทบาทผู้น า การ
สร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม การปรับตัว บทบาทของผู้น าและ
ปฏิสัมพันธ์กลุ่มในบริบทพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ 
Concepts and theories of leadership and organizational 
behavior, social behavior, personality, well-being, team 
building and teamwork, adjustment, leadership roles and 
group interaction in international and multicultural 
environments 
 

3((3)-0-6) 
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806-311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
806-312 

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Intercultural Communication 
ความหมายและความเป็นมาของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หลักการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความรู้ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี 
ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ รูปแบบ ของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการสื่อสาร 
การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน 
Definitions and backgrounds of intercultural communication; 
principles of intercultural communication by means of 
languages, customs, social classes, genders, races, cultural 
patterns, and communicative strategies; structuring social 
relations of differing ethnic groups 
 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences and Humanities 
ความหมาย กระบวนทัศน์ และประเภทของการวิจัย ความรู้เบื้องต้น
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
Meaning, paradigms and types of research; an introduction to 
research methodology: quantitative and qualitative methods 

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

 
 หมวดวิชาบังคับ 
 Specific Courses 
 
806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 

Introduction to International Business 
กลยุทธ์และโครงสร้างของธุรกิจข้ามชาติ  การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศในบริบทที่แตกต่างกัน การน าเสนอ และด าเนินกลยุทธ์ แผน รวม
ไปถึงยุทธวิธี การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
Global business environment, strategies and structures of 
international business and accesses the distinct features of an 
international business in different functions, unique issues 
faced by firms engaging in international activities, formulate 
and execute strategies, plans, and tactics in international 
business contexts 
 

3((3)-0-6) 
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806-122 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
การตลาดเบื้องต้น ขอบเขตของการตลาด กระแสในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  การประยุกต์การตลาดในการด าเนิน
ธุรกิจ 
Basic knowledge of marketing, marketing framework, viral 
issues related to both local and international contexts, 
application of marketing frameworks in organizational decision 
making 
 

3((3)-0-6) 

806-221 หลักเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economics  

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและภาค ตางๆ ของ

เศรษฐศาสตรในเรื่องผลิตกรรม ปริวรรตกรรม วิภาคกรรม และบริโภค

กรรม หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร วา ดวยมูลคาราคา การจัดการ

ทรัพยากร พฤติกรรมของ ผูบริโภค ปจจัยตางๆ ที่ก าหนดอุปสงคอุปทาน

ของสินคาและ บริการในตลาดที่มีการแขงขันโดยสมบูรณและไมสมบูรณ  

Principles and meaning of economics including topics of 
production, exchange, distribution, consumption; economic 
principles of product values, resource management, customer 
behavior, factors influencing supply and demand, and services 
in a perfect and non-perfect competition market 
 

3((3)-0-6) 

806-222 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ                            
Entrepreneurial Behavior and Skills 
(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน) 
(Project-Based Learning)             
กรอบความคิดของผู้ประกอบการสู่การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจ บทบาทของ
ผู้ประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ 
The entrepreneurial mindset for business startup; the roles of 
entrepreneur; the entrepreneur skills required for business 

3((3)-0-6) 
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operation and sustainable growth; the way to handle 
challenges in business environment changing 
 

806-223 หลักการบัญชีและการเงิน 
Principles of Financial Accounting 
แนวคิดเบื้องต้นและวิธีการต่างๆของการบัญชีการเงิน พ้ืนฐานของค าศัพท์
เฉพาะทางและหลักการรวมถึงพ้ืนฐานการบันทึกและรายงานรายการทาง
ธุรกิจและการเตรียมงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชี เครื่องมือที่
จ าเป็นส าหรับวิเคราะห์การเงินและกลยุทธในการตัดสินใจของธุรกิจ 
รูปแบบการจัดการทางการเงิน 
The basic concepts and methods in financial accounting; the 
fundamental terminologies and principles as well as the basics 
of recording and reporting of business transactions and 
preparation of financial statements; uses of accounting data; 
the necessary tools for the analysis of financial and strategic 
decisions undertaken by corporations; financial management 
techniques 
 

3((3)-0-6) 

806-224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Management 
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การ
จ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
บ ารุงขวัญ การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น การสับเปลี่ยน โยกย้าย การ
ลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองและแรงงานสัมพันธ์ 
Human resource planning; recruitment; selection; staff training; 
compensation; fringe benefits; work motivation and job 
satisfaction; moral support; performance appraisal; promotion; 
transferring; disciplinary actions; void contract; negotiating and 
workforce unions 

3((3)-0-6) 
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806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน 

Supply Chain Management 

ความรู้เบื้องต้นและกระบวนการในการบริหารจัดการสายโซ่  อุปทาน 
ประเด็นทางด้านกลยุทธ์ ยุทธวิธี การด าเนินงาน การบูรณาการการ
จัดการสายโซ่อุปทานที่หลากหลาย 
Basic concepts and strategies adopted in the Supply Chain 
Management (SCM); strategic, tactical and operational issues of 
SCM; the integration of various SCM entities 
 

3((3)-0-6) 
 
 

806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
Business Strategic Management 
องค์ประกอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การก าหนดกล
ยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ การประเมินผลและการควบคุม การจัดการกล
ยุทธ์ระหว่างประเทศและและการสร้างพันธมิตรทางการค้า ระดับของกล
ยุทธ์ วัฒนธรรมในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการจัดการกลยุทธ์ การก าหนดและวางแผนโครงการทางธุรกิจ
เพ่ือสอดคล้องกับการจัดการกลยุทธ์ 
The components of business strategies; strategic analysis, 
strategic formulation, strategic implementation, and evaluation 
and control; management of international strategies and trade 
alliances; levels of strategies; business culture; ethics and 
social responsibility in strategic management; formulating and 
planning business project to support business strategies 
 

3((3)-0-6) 

806-323 
 

การจัดการโครงการ                                                 

Project Management  

(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  

(Project-Based Learning)                              

การพัฒนา วางแผน จัดการและควบคุมโครงการทางธุรกิจ ให้ประสบ
ผลส าเร็จภายใต้โครงสร้างธุรกิจที่แตกต่างกัน  
Develop, plan, manage, and control business projects 
successfully in a business environment 
 

3((3)-0-6) 
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806-324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Business Ethics and Sustainable Development 
ความส าคัญของจริยธรรม ทฤษฎี และวิธีการน าจริยธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ การปลูกฝังจริยธรรมในองค์กร การน าหลักจริยธรรมมาใช้ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ  ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม   
The importance of ethics, ethical theories and applies ethical 
practices to business, ethical cultivation in organizations, 
ethical decision making in business and corporate social 
responsibility 

3((3)-0-6) 
 
 

 กลุ่มวิชาภาษาจีน  
 Chinese Language   
 
806-131 ภาษาจีน 1 

Chinese I 
การเขียนตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ ์และโครงสร้างประโยค
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ทักษะสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การ
ประยุกต์ใช้ค าศัพท ์250 ค า อย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing system; 
pronunciation, grammar and fundamental vocabulary; basic 
sentence structures; cardinal and ordinal numbers; greetings; 
talking about oneself and daily life; self-introduction; 
buying/selling things; mastery of at least 250 Chinese words 
 

3((2)-2-5) 

806-132 ภาษาจีน 2 
Chinese II 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 806-131 Chinese I 
การเขียนตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ทักษะสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้
ค าศัพท ์500 ค า อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

3((2)-2-5) 
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Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; basic 
sentence structures; practicing all skills: listening, speaking, 
reading and writing; mastery of at least 500 Chinese words  
 

806-231 ภาษาจีน 3 
Chinese III 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-132 ภาษาจีน 2 
Prerequisite: 806-132 Chinese II 
ตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียม
ระดับกลาง ทักษะสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ค าศัพท ์750 
ค าอย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; 
intermediate-level sentence structures; practicing all skills: 
listening, speaking, reading and writing, mastery of at least 750 
Chinese words 
 

3((2)-2-5) 

806-232 ภาษาจีน 4 
Chinese IV 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียม
ระดับกลาง ทักษะสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ค าศัพท์ 
1200 ค าอย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation: grammar and fundamental vocabulary; 
intermediate sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing; mastery of at least 1200 Chinese 
words 
 

3((2)-2-5) 

806-331 ภาษาจีน 5 
Chinese V 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite: 806-232 Chinese IV 

3((2)-2-5) 
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ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้น
พ้ืนฐาน โครงสร้างประโยค ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้
ค าศัพท์อย่างน้อย 1800 ค า 
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; upper-
intermediate sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing at a higher level and in various 
situations, mastery of least 1800 Chinese words 
 

806-332 ภาษาจีน 6 
Chinese VI 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite: 806-232 Chinese IV 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้น
พ้ืนฐาน โครงสร้างประโยค ระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้
ค าศัพท์อย่างน้อย 1800 ค า 
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; upper-
intermediate sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing at a higher level and in various 
situations, mastery of least 1800 Chinese words 
 

3((2)-2-5) 

806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ  1 
Business Chinese Conversation I 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 806-131 Chinese I 
ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท าธุรกิจ การ
เจรจาทางธุรกิจในสถานะการณ์ต่างๆ การเสนอราคา การสั่งสินค้า การ
ขนส่งสินค้า การพบลูกค้า นโยบายการค้าต่างประเทศ 
A practice in business conversation; vocabulary and 
expressions in business communication and negotiation; 

3((2)-2-5) 
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business negotiation in various situations:  bidding, ordering, 
freight, meeting customers, foreign trade policy 
 

806-233 
 

การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 2  
Business Chinese Conversation II 
รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ  1 
Prerequisite:  806-133 Business Chinese Conversation I 
ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท าธุรกิจ 
การเจรจาทางธุรกิจในลักษณะต่างๆ เงื่อนไขการส่งสินค้า การส่งมอบ
สินค้า การลงนามสัญญา การประมูล การลงทุน ประกันภัย ตัวแทน
จ าหน่าย  
A practice in business conversation; vocabulary and 
expressions in business communication and negotiation; 
business negotiation in various situations: shipping terms, 
delivery, contract signing, auction, investment, insurance, 
distributor 
 

3((2)-2-5) 

806-234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
806-235 
 
 
 
 
 
 

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
Chinese for Natural Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคพ้ืนฐานและบทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย โดยบูรณาการ
ความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, common sentences and dialogue about 
travelling in Thailand 
 
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Chinese for Cultural Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคพ้ืนฐานและบทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยบูรณาการ
ความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

3((2)-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3((2)-2-5) 
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806-236 

Vocabularies, common sentences and dialogue about 
travelling in Thailand 
 
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและสปา 
Chinese for Hotel and Spa   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานด้านการโรงแรมและธุรกิจสปา โดยบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese 
related to careers in hotel and spa, integrating the knowledge 
of intercultural communication 

 
 
 
3((2)-2-5) 

   
806-237 ภาษาจีนเพื่องานขาย 

Chinese for Sales   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ขาย โดยเฉพาะงานขายในร้านสินค้าปลอดภาษี โดยบูรณาการความรู้ด้าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese 
related to career in sales, especially in duty free shop, 
integrating the knowledge of Intercultural communication 
 

3((2)-2-5) 

806-238 ภาษาจีนเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
Chinese for Airline Service Industry   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการในอุตสาหกรรมการบิน โดยบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม 

3((2)-2-5) 
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Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese 
related to careers in airline service industry, integrating the 
knowledge of Intercultural communication 

   
806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ  1 

Chinese for Business Reading and Writing I  
รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite:  806-232 Chinese IV 
การฝึกการอ่านเอกสารภาษาจีนที่มีเนื้อความในเชิงธุรกิจและการแต่ง
ประโยคพ้ืนฐานด้วยค าศัพท์ที่เหมาะสมส าหรับรูปแบบการเขียนภาษาจีน
เชิงธุรกิจที่หลากหลาย โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนข้อความ
สั้นๆ บันทึก ใบเสร็จ นามบัตร เมนู เป็นต้น  
Practice in reading Chinese business documents and making 
simple sentences with appropriate vocabulary for various 
forms including short messages, memos, receipts, name cards, 
menus, etc. 
 

3((2)-2-5) 

806-334 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ  2 
Chinese for Business Reading and Writing II  
รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิง
ธุรกิจ 1 
Prerequisite:  806-333 Chinese for Business Reading and 
Writing I 
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้างและแบบฟอร์ม รวมถึงหลักการส าคัญในการ
อ่านและเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียน
เอกสารเชิงธุรกิจ เช่น ก าหนดการ ประวัติส่วนตัว รายการสั่งซื้อ เป็นต้น  
Introduction, structure & form, and key principles of reading 
and writing business letters, practice in reading and writing 
business documents such as arrival card, schedule, resume, 
order list, etc. 
 

3((2)-2-5) 

806-335 
 
 
 

ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  
Chinese for Presentation and Discussion  
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4  

3((2)-2-5) 
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Prerequisite: 806-232 Chinese IV  
การเรียนรู้ทักษะการน าเสนอปากเปล่าและการอภิปรายเป็นภาษาจีนใน
บริบทของชีวิตประจ าวัน การเตรียมเค้าโครงรายละเอียดของการพูดและ
การฝึกการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการอภิปรายที่มุ่งเน้นการถาม
และตอบค าถาม 
Learning oral presentation and discussion skills in Chinese in 
dairy life contexts; preparing a detailed outline of speech and 
practicing to deliver an effective presentation; skills for 
discussion focusing on questions and answers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
วิชาบังคับ 
 
806-141 ภาษาไทย 1 

Thai I 
ฝึกการออกเสียงและการสะกดค าตามอักขรวิธีของภาษาไทย ศัพท์ 
ส านวน และทักษะการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ทั้งการฟัง   การ
พูด การอ่าน และการเขียน                                                
Practicing pronunciation & spelling basic vocabulary, idioms 
and communication skills in daily life in listening, speaking, 
reading and writing Thai  
 

3((2)-2-5) 

806-142 ภาษาไทย 2       
Thai II       
รายวิชาบังคับก่อน :806-141 ภาษาไทย   1 
Prerequisite: 806-141 Thai  I  
ค าศัพท์ ส านวน และลักษณะส าคัญของภาษาไทย ฝึกทักษะการสนทนา
ในชีวิตประจ าวัน การจับใจความจากการฟังและการอ่านขนาดสั้น ฝึก
เขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้น  
Vocabulary, idioms and key characteristics of Thai language; 
practicing Thai skills for everyday conversations, short listening 
and reading short paragraphs and writing sentences and short 
paragraphs 

3((2)-2-5) 
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806-241 ภาษาไทย 3 
Thai III            
รายวิชาบังคับก่อน :806-142 ภาษาไทย  2   
Prerequisite: 806-142 Thai II  
ค าศัพท์ ส านวนไทยระดับกลาง ลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นของภาษาไทย 
การใช้ภาษาในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย ฝึกสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ฝึกการสรุปใจความส าคัญจากการฟัง
และการอ่านขนาดสั้น ฝึกทักษะการเขียนบันทึกย่อ จดหมายส่วนตัว และ
ย่อหน้าขนาดสั้น  
Vocabulary and idioms for intermediate level; more 
complicated characteristics of Thai language; Thai language 
usage in social and cultural contexts; practicing discourses and 
exchanging opinions in informal contexts; taking notes from 
short listening and reading; writing short notes, personal letter 
and longer paragraphs 

3((2)-2-5) 

   
806-242 ภาษาไทย 4                                                                            

Thai  IV                                                        
รายวิชาบังคับก่อน: 806-241 ภาษาไทย 3                      
Prerequisite: 806-241  Thai III                         
ศัพท์ ส านวนไทยขั้นสูงขึ้น ภาษากับวัฒนธรรมไทย ฝึกการจับใจความ
และตีความจากเรื่องท่ีฟังและอ่านขนาดยาว ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ 
การสนทนา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ การเขียน
ตามจินตนาการ                                                        
Vocabulary and idioms for upper-intermediate level; Thai 
language and culture; comprehension and interpretation from 
long listening and reading; writing essays; discourses and 
exchanging opinions in formal contexts; creative writing 
 

3((2)-2-5) 

806-341 ภาษาไทย 5                                                                      
Thai V                                                            
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV                     
หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การผสมผสานทักษะการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน  การใชัภาษาในระดับที่

3((2)-2-5) 
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เหมาะสมตามสถานะทางสังคมของคู่สนทนา ความรู้เรื่องการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมและภาษาในวิถีชีวิตสังคมไทย 
Principles of Thai language use for communication, integration 
of communication skills in various contexts in daily life, use of 
Thai language at the appropriate level according to the social 
status of the interlocutor and knowledge of communication 
between language and culture in Thai society 
 

806-342 ภาษาไทย 6                                                                      
Thai  VI 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-341 ภาษาไทย 5                         
Prerequisite: 806-341 Thai  V                     
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมวัฒนธรรมไทย มารยาทใน
การใช้ภาษาในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาเชิงวิเคราะห์
วิพากษ์ผ่านสื่อต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่าง ๆ                                          
Analyzing relation between Thai language & culture and 
society; etiquette of Thai usage in socio-cultural contexts; 
analytical and critical usage of Thai language in different media; 
art of language usage; skills for effective communication in 
different occasions 
 

3((2)-2-5) 

วิชาเลือก 
 
806-243 

 
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว                                                              
Thai for Tourism                                                          
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่าง ๆ ของภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว        ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบาย ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                                   
Particular characteristics and topics of Thai language related to 
tourism, practice Thai language skills in explaining, giving 

 
3((2)-2-5) 
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information and answering inquiries in tourism in an authentic 
situation through listening, speaking, reading and writing 
 

806-244 ภาษาไทยเพื่อการบริการ      
Thai for Hospitality  
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai  IV  
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ใช้ในการบริการ การฝึกทักษะการฟังและ
โต้ตอบอย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ การจดบันทึกย่อจากการพูดจา
โต้ตอบในการท างานบริการ การสื่อสารด้วยวัจนและอวัจนภาษาที่สร้าง
ความประทับใจ ความเข้าใจการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
Particular characteristics of Thai language in the service 
context, practicing listening and making courteous responses, 
learning to take comprehensible notes from service 
correspondences in an impressive manner, practicing verbal 
and non-verbal intercultural communication 
 

3((2)-2-5) 

806-245 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ                                         
Thai for Business Communication                                            
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               
หลักการสื่อสารทางธุรกิจ ศิลปะและมารยาทในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ ทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การ อ่าน และการเขียนเชิงธุรกิจประเภทต่าง ๆ การ
สมัครงาน ตลอดการใช้ภาษาในเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
Principles, arts, and etiquette in Thai language used for 
business communication; skills of Thai listening, speaking, 
reading and writing for business communication and job 
application; language usage through press technology 

3((2)-2-5) 

 
806-343 

 
ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย                             
Thai for Presentation and Discussion                                          
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               

 
3((2)-2-5) 
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ลักษณะทั่วไปของภาษาไทยและหลักการส าหรับการอภิปรายและการ
น าเสนอ การฝึกการอภิปรายและการน าเสนอหัวข้อทั่วไปเป็นภาษาไทย 
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจับประเด็น การจดบันทึก 
และการตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ มารยาทและแบบ
แผนการฟังและการพูดในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
General characteristics of Thai and principles for discussion and 
presentation; practice general discussions and presentations in 
informal and formal situations in Thai; learning how to make 
points, to take notes and to answer questions in discussions 
and presentations, etiquettes of listening and speaking in Thai 
social and cultural contexts 
 

806-344 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย    
English to Thai Translation 
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai IV  
ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อิทธิพลของ
ภาษาอังกฤษในการแปลเป็นภาษาไทย การแปลข้ามสังคมและวัฒนธรรม 
ฝึกทักษะการแปลประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เครื่องมือแปล ความท้าทายของการแปล
ในยุคดิจิทัล 
Linguistic distinctions between Thai and English language; 
English interference in translation into Thai; translations across 
cultures and societies; practical translation of various texts in 
informal and formal contexts from English to Thai; machine 
translation; challenges of translation in the digital era 
 

3((2)-2-5) 

806-345 ลักษณะภาษาไทย  
Characteristics of Thai Language 
รายวิชาบังคับก่อน :806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai IV 
ระบบเสียง ระบบค า และไวยากรณ์ภาษาไทย ความหลากหลายทางภาษา
และศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบทต่ างๆ  ภาษาไทยในฐานะ

3((3)-0-6) 
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ภาษาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของภาษาไทยในยุค
ดิจิทัล วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  
Thai phonology, morphology and syntax; language variation 
and the art of Thai usage in different contexts; Thai as a foreign 
language; language change and trend of Thai linguistics in the 
digital era; comparison of characteristics of Thai language with 
Englis 

 

กลุ่มวิชาชีพ 
Professional Foundation 
   
  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
806-251 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน 

Development of Chinese Society and Life 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีนตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน เน้นการศึกษาประเภทต่างๆ ของวัฒนธรรมจีน เช่น แนวปฏิบัติ
และขนบธรรมเนียม กิจกรรมนันทนาการการคมนาคมและเงื่อนไข ในการ
ด ารงชีวิต การปฏิรูปประเทศจีน และนโยบายต่างประเทศ 
Basic knowledge about the development of Chinese society 
and life from the past to the present, focusing on studies about 
Chinese cultures, i.e., etiquette and customs, recreational 
activities, transportation and living conditions, China’s reform, 
and foreign policies 
 

3((3)-0-6) 

806-252 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนยุคปัจจุบัน 
Temporal Development of Chinese Economy and Politics 
ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมัย  ประเมิน
นโยบายและทางเลือกทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ 
ส ารวจแง่มุมต่าง ๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการปฏิรูป
นโยบายของรัฐบาลและกระบวนการนโยบายเพ่ือเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ในการก าหนดนโยบายของรัฐและ
ประชาชนชาวจีนเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงแบบ
ไดนามิกในระบบเศรษฐกิจของจีนรวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทและระบบสวัสดิการสังคม และความ

3((3)-0-6) 
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ท้าทายที่สังคมจีนเผชิญในระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ความไม่
เท่าเทียมกันของรายได้ ช่องว่างระดับภูมิภาค การรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม 
An overview of the development in contemporary Chinese 
Economy and Politics; to evaluate the policies and economic 
choices in various sectors of the economy; to explore various 
aspects of China’s economic development, including the 
reforms of government policies and policy processes in order 
to accelerate the economic development; the ideological 
changes in government policy making and among Chinese 
citizens due to the economic development; dynamic changes 
in China’s economic regimes including those in the industrial 
structure, urban-rural relations, and the social welfare system; 
and the challenges faced by the Chinese society during the 
economic development such as the income inequality, 
regional gaps, the maintenance of financial stability, the 
environmental governance 
 

806-253 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน 
Chinese Business Culture 
อิทธิพลในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิธีการด าเนินธุรกิจแบบจีน  เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การด าเนินชีวิต วิธีการและ มารยาทในการ
เข้าสังคม ทั้งนี้โดยเน้นปัจจัยทางด้าน วัฒนธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะ
ในการเจรจาต่อรอง ทางด้านธุรกิจ 
Impact of various factors on Chinese business culture: politics, 
economics, social values, lifestyles, etiquette and social 
manners with emphasis on social and cultural factors including 
the art of negotiation 
 

3((3)-0-6) 

806-351 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
Sino-Thai Relations 
ประวัติความเป็นมา และเหตุการณ์ส าคัญที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน

3((3)-0-6) 
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ปัจจุบันของทั้งสองประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของภูมิภาค และ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค 
Historical background and major events in the relations 
between the P.R. China and Thailand from Sukhothai period to 
the present; analysis of the two states’ current political, 
economic and cultural relations under the regional 
cooperation framework; as well as the role of the two states’ 
relations in promoting regional stability 

 
806-352 

 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน 
Chinese E-commerce 
ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง
ธุรกิจส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทฤษฎีและแนวคิดของ
นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในจีน ความท้าทายและปัญหาธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของจีนในปัจจุบัน 
The theories and concepts underlying e-commerce; business 
model for e-commerce; the practice of e-commerce theories 
and concepts to what e-marketers are doing in Chinese 
market; the current challenges and issues in Chinese e-
commerce 
 

 
3((3)-0-6) 

806-353 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
Chinese Tourist Behavior 
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
Tourist behavior from both theoretical and practical 
perspectives; analysis of Chinese tourist behavior 
 

3((3)-0-6) 

806-354 องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 
Chinese Organizational and Consumer Behavior 
พฤติกรรมในองค์การของคนจีน ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล 
รูปแบบภาวะผู้น า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ รวมถึงการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม

3((3)-0-6) 
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ผู้บริโภคในบริบทของคนจีน โดยเน้นการเรียนรูปแบบการอภิปรายผ่าน
กรณีศึกษาขององค์การและผู้บริโภคชาวจีน 
Chinese organizational behavior, values and attitudes, 
individual behavior, leadership styles, the relationship 
between individual and group behavior impact organizational 
change and development; analysis of consumer behavior, 
cultural and social factors affecting consumer behavior in the 
Chinese context; focusing on discussion through Chinese 
organizational and consumer behavior cases studies 
 

806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 
Physical Geography of P.R. China for Business 
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพในแต่ละภาค แต่ละ
เขตของประเทศจีนเพ่ือเป็นแนวทาง และความเป็นไปได้ในการเข้าไป
ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในประเทศ ทั้งในลักษณะร่วมทุนและ
บริษัทจ ากัด 
Examination of physical geography of each province of the 

P.R. of China to indicate the feasibility of doing business either 
as a joint venture or by forming a limited company  
 

3((3)-0-6) 

806-356 นวัตกรรมการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
Financial Technology for International Business 
ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคตต่อการเงินโลก การธนาคารและการ
ให้บริการทางการเงิน หลักนวัตกรรมการเงิน เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล การเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 
บิทคอยน์ สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล การช าระเงินผ่านดิจิทัล ความ
ปลอดภัยในเทคโนโลยีทางการเงิน ผลกระทบในทางปฏิบัติที่มีต่อธนาคาร
และการเงินทั่วโลก 
The current and future impact on global finance, banking and 
financial services; the principles of financial technology; peer 
to peer lending platforms; internet finance; bitcoin; digital 
currencies; digital payments; cybersecurity; the practical 
impact on global banking and finance 
 

3((3)-0-6) 
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806-357 การท่องเที่ยวอันดามัน 
Tourism in the Andaman Sea Region 
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการท่องเที่ยวต่อ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในชายฝั่งทะเลอันดา
มัน การสร้างส านึกสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
Knowledge of history, society, culture and tourism resouces in 
the Andaman coastal area; positive and negative impacts of 
tourism on society, economics, culture and natural resources 
in the Andaman coastal area; development of social awareness 
and sustainable tourism  
 

3((3)-0-6) 

806-358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
806-359 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
Integrated Marketing Communications 
การประยุกต์ ใช้ กระบวนการสื่ อสารทุ กประ เภทเ พ่ือ ให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การสื่อสารมวลชน การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับมวลชน การโฆษณาและการตลาด รวมทั้งการตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีจริยธรรม 
Communication processes applied to marketing management 
in order to motivate target audiences to act; integration of 
public relations; traditional advertising and marketing; building 
good relations with the public; and response to the needs of 
target markets within the ethical framework 
 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  
International E-Business  
ความหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ระบุทิศทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบันและอนาคต การเมือง วัฒนธรรมและจริยธรรมของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศ ความเข้าใจในแรงขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผลักดัน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
The meaning of e-business and identification of current/future 
trends; political, cultural and ethical aspects of international e-
business; privacy and security in e-business; international e-

3((3)-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3((3)-0-6) 
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business barriers; understanding of the social and economic 
forces driving international e-business 

 
806-361    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3((3)-0-6) 

 International Trade Law  

วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันแห่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่าง ประเทศ กฎหมายเอกภาพ
ส าหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ WTO สัญญา
การผลิต ระหว่างประเทศ การช าระเงิน และการโอนเงินระหว่าง ประเทศ 
การขนส่งทางทะเล การประกันภัย ปัญหาที่เกี่ยวกับ การด าเนินการค้า
ระหว่างประเทศโดยบริษัทและกระบวนการ ระงับข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศ  
History and development of international trade law; conflict of 
laws  applying to international trade contracts; unity of laws for 
international sales; state sanctions on the  international barter 
system under the laws of the World Trade Organization; legal 
agreements on international manufacture; payments and 
money transfers; marine transportation, insurance, problems 
encountered by enterprises in dealing with international 
commerce, management and resolution of those issues 

    
 806-362    เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม       3((3)-0-6) 

    Cultural-Based Creative Economy 
          ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนา การปรับตัวและการป้องกันเพื่อ 
    ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ของประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 
    วัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 
    Knowledge of creative economic development ; adaptation and  
       preventions for economic strength  ; the use of cultural capital for  
    economic development of Thailand ;  an analysis of relationships  
    between creative economy and Thai cultures ; economic  
    development guidelines for culture-base creative economy  
    development 
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  กลุ่มวิชาชีพฝึกงานและสหกิจ    
 

806-371 เตรียมฝึกงาน 
Pre-Internship 
การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การเขียน
รายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
Preparation on skills for working in the private sector; contact 
and selection of suitable workplaces, preparation for job 
recruitment, resume writing and job interview techniques, 
personality development and good social manners training, 
professional ethics, basic competency for psychological and 
organizational culture; report writing and presentation 
methods 
 

15 ชั่วโมง 

806-471 ฝึกงาน 
Internship 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-371 เตรียมฝึกงาน 
Prerequisite: 806-371 Pre-Internship 
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
An internship at public or private organizations in 
relation to international business 
 
 

3(0-18-0) 

806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสห
กิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน  การเตรียมตัวสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จิตวิทยาสังคม 

30 ชั่วโมง 
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จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร การเขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
Concepts of cooperative education and practical training; 
process of cooperative education and practical training; 
regulations and permissions related to cooperative education 
and practical training; contact and selection of suitable 
workplace, preparation for job recruitment, resume writing and 
job interview techniques, personality development and good 
social manners training, social psychology, professional ethics, 
basic competency for psychological and organizational 
cultures; report writing and presentation methods 
 

806-472 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 806-372 Pre-Cooperative Education 
การปฏิบัติงานจริงทางด้านวิเทศธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การ
ดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจาก
สถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จโครงงานสหกิจ
ศึกษา 
Practical experience in the area of international business 
under supervision and guidance of the academic advisor or 
the cooperative education advisor, as well as the guidance of 
the managers of the establishment, report and presentation 
of cooperative education project 
 

6(0-36-0) 

หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  
   
806-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

Thai Culture and Ways of Life 
แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต  ความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติ
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบ
สานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

3((3)-0-6) 
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Concepts, philosophy, values, and factors influencing Thai 
ways of life in the past;  knowledge and understanding of 
nature and its application to daily life; creation and 
inheritance of cultural heritage and wisdom 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

1. 1959900097980 อาจารย ์ นางสาวเอมีลา่ แวอีซอ 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

BIS 

Management 
 
Management 
 
Corporate 
Management 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Teknologi 
PETRONAS, Malaysia 

2560 
 
2556 
 
2553 

300 300 300 300 

2. 1909800080295 อาจารย ์ นายจิรเมธ รุ่งเรือง 
 
 

M.Ec. 
 

ศศ.บ. 

Regional 
Economics 
วิเทศธุรกิจ (จีน) 
 
 

South China University of 
Technology,P.R.China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
 

2550 

300 300 300 300 

3. 1969900061471 อาจารย ์ นายเรืองฉาย เรืองยังม ี
 

MBA 
 

วท.บ. 

International 
Business 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

Central Queensland University,  
Australia 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2559 
 
2553 

300 300 300 300 

4. 1839900103131 อาจารย ์ นางสาวณิชา โตวรรณเกษม 
 
 
 
 

Ph.D. 
 
 

ศศ.ม. 
 

International 
Development and 
Cooperation 
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

Hiroshima University,Japan 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2561 
 
 

2554 
 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

 
 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา 
(สหศึกษา/นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 

5. G29301177 อาจารย ์ Mr. He Ke M.A. 
 
 

B.A. 

History of 
International 
Relations 
English Literature 
and Language 
Studies 

Shanghai University, P.R. China 
 
 
Anhui University, P.R. China 

2551 
 
 
2547 
 

300 300 300 300 

 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

1. 3839900067701 ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์

นางสาวเกศินี  
ชัยศรี 
 
 

Ph.D. 
 

 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Linguistics 
 
 
ฝรั่งเศสศึกษา 
ภาษาฝรั่งเศส 

Universite d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse, 
France 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
 
 
2540 
2536 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

2. 3730100730220 ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์

นางสาวพิม เดอะ ยง D.Phil. 
 

สม.ม. 
 

สม.บ. 

Ethnologies 
 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

Universität  Heidelberg, 
Germany 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
 
2543 
 
2539 

300 300 300 300 

3. 3839900100490 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายโสภณ  
ศุภวิริยากร 

ศษ.ม. 
 

คบ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เอกศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
วิทยาลัยครภููเกต็ 

2548 
 
2529 

300 300 300 300 

4. 3909900022781 อาจารย ์ นางสาววันจรัตน์ เดชวิลัย กศ.ม 
กศ.บ 

 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
ภาคใต ้

2544 
2535 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

5. 1839900103131 อาจารย ์ นางสาวณิชา โตวรรณเกษม 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

International 
Development and 
Cooperation 
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  
ภาษาเพื่อการพัฒนา 
(สหศึกษา/นานาชาติ) 

Hiroshima University,Japan 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
 
 

2554 
 

2552 

300 300 300 300 

6. 1909800080295 อาจารย ์ นายจิรเมธ รุ่งเรือง 
 
 

M.Ec. 
 

ศศ.บ. 

Regional Economics 
 
วิเทศธุรกิจ (จีน) 

South China University of 
Technology,P.R.China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
 

2550 

300 300 300 300 

7. 1929900053796 อาจารย ์ นางสาวเนติมา บูรพาศิริวัฒน ์
 
 
 

M.A. 
 

 
ศศ.บ. 

Korean Language & 
Literature  
 
ภาษาเกาหล ี

Sookmyung Women’s  
University, Republic of 
Korea 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
 

 
2550 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

8. 3100503871285 อาจารย ์ นางสาวสรญัญา พัฒนสิน ศศ.ด 
 

 
ศศ.ม. 

 
ศศ.บ 

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
(สหศึกษา/นานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2556 
 
 
2548 
 
2536 

300 300 300 300 

9. 3800400992148 อาจารย ์ นางสาวสุดฤดี  บ ารุง ศศ.ด 
ศศ.ม. 

 
ศศ.บ 

ไทยศึกษา 
Language and 
Communication 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2560 
2548 
 
2539 

300 300 300 300 

10. 3839900051294 อาจารย ์ นางสาวปุญชิดา แสนพิทักษ์ M.A. 
 

ศศ.บ. 

Korean Studies 
 
ภาษาเกาหล ี

Yeungnam University, 
Republic of Korea 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 
2548 

300 300 300 300 

11. 3909800702861 อาจารย ์ นางสาวยุพิน กรัณยเดช Ph.D. 
 

 
M.A. 

 
อ.บ. 

Linguistics and 
Applied Linguistics 
 
Chinese Philology 
 
ภาษาอังกฤษ 

Beijing Language and 
Culture University,  
P.R. China                 
Soochow University,  
P.R. China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 
2550 
 
2530 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

12. 3830200059235 อาจารย ์ นายศุภชัย แจ้งใจ Ph.D. 
 

 
M.A. 

 
ศศ.บ. 

Applied Linguistics 
 
 
International  
Relations 
ภาษาจีน 

Shanghai International 
Studies University,  
P.R. China 
Xiamen  University,  
P.R. China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
 
 
2549 
 
2540 

300 300 300 300 

13. 1869900009224 อาจารย ์ นายธรณศิ  
ลีลาเศรษฐกลุ 

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Communication 
Studies 
วิเทศธุรกิจ(จีน) 

South China University of 
Technology, P.R. China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2553 
 
2548 

300 300 300 300 

14. 3909900172058 อาจารย ์ นางสาวเปรมสินี  
ค าทัปน์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Sinicization of 
Marxism Research 
Communication 
Studies 
วิเทศธุรกิจ(จีน) 

South China University of 
Technology, P.R. China 
South China University of 
Technology, P.R. China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2560 
 
2553 
 
2548 

300 300 300 300 

15. 5830390009320 อาจารย ์ นางนิดา เหมงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2527 300 300 300 300 

16. 3809900198490 อาจารย ์ นายจารุวัฒน์  นวลใย ศป.ม 
กศ.บ 

มานุษยดุรยิางควิทยา 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

2552 
2548 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

17. 3760200110916 อาจารย ์ นางสาวทักษิณา  ศรีประชา ศศ.ม 
 
 

ศศ.บ 

English as an 
International 
Language 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 
 
 
2542 

300 300 300 300 

18. 3839900022545 อาจารย ์ นางสาวสุรรีัตน์ จติตเสถียร ศศ.ม 
ศศ.บ 

ยุโรปศึกษา 
ภาษาเยอรมัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2559 
2548 

300 300 300 300 

19. 3849900208801 อาจารย ์ นางสาวรัตนา เจงพิบูลพงศ ์ ศศ.ม. 
 
 

ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
สถาบันราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

2550 
 
 
2546 

300 300 300 300 

20. 1860890002313 อาจารย ์ นางนาฏกานต์ ดลิท์ส Ph.D 
 

M.A. 
 

ศศ.บ 

Chinese Language 
and Scripts 
Chinese Literature 
 
จีนศึกษา 

Xiamen  University, P.R. 
China 
Xiamen  University, P.R. 
China 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 
 
2553 
 
2549 

300 300 300 300 

21. 3801600265135 อาจารย ์ นางสาวโสพติา สุขช่วย ศศ.ม 
 
 

การสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตา่ง 
ประเทศ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
 
 

2555 
 
 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

22. 3730300613545 อาจารย ์ นายธีราธร  ล าเนาครฑุ ปร.ด. 
ศป.ม. 

 
กศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร ์
มนุษยดุรยิางควิทยา 
 
ดุริยางคศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2557 
2547 
 
2540 

300 300 300 300 

23. 3100501232722 อาจารย ์ นางสาวเรวดี  คงสุวรรณ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศึกษา 
นาฏยศิลป ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
2540 

300 300 300 300 

24. 5800190011631 อาจารย ์ นางสาววรลักษณ์ บัญชา 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 
2545 

300 300 300 300 

25. 1959900097980 อาจารย ์
 
 
 
 
 

นางสาวเอมีลา่ แวอีซอ 
 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

BIS 

Management 
 
Management 
 
Corporate 
Management 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Teknologi 
PETRONAS, Malaysia 

2560 
 
2556 
 
2553 

300 300 300 300 



84 
 

 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

26. 3830100285012 อาจารย ์ นางนวลนุช เขียวหวาน 
 
 
 

Ph.D 
วท.ม. 

 
อ.บ. 

Psychology 
อุทยานและ
นันทนาการ 
ภาษาอังกฤษ 

Universite Sains, Malaysia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2560 
2550 
 
2545 

300 300 300 300 

27. 3609900210581 อาจารย ์ นายกรธัช ชาติอารยะวด ี ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2547 
2541 

300 300 300 300 

28. 1969900061471 อาจารย ์ นายเรืองฉาย  เรืองยังม ี MBA 
 

BS 

International 
Business 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

Central of Queensland 
University,Australia 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2559 
 
2553 

300 300 300 300 

29. PUSA 
466884442 

อาจารย ์ Mr.Steven Andrew Martin ปร.ด. 
 

M.B.A. 
 

M.A. 
 

B.A. 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
Hospitality and 
Tourism,  
Taiwan Studies,  
 
Chinese Culture 
and Philosophy 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
National Chengchi 
University, Taiwan 
University of Hawaii, U.S.A. 

2556 
 
2549 
 
2549 
 
2544 

450 450 450 450 

30. 706838438 อาจารย ์ Mr. Philip John Galloway M.A. TESOL Sunderland University,U.K. 2554 450 450 450 450 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

Graduate 
Certificate 

Management 
Studies 

The Robert Gordon 
University, U.K. 

2551 

31. G29301177 อาจารย ์ Mr. He Ke M.A. 
 

B.A. 

History of 
International 
Relation 
English 

Shanghai University, 
P.R.China 
Anhui University, P.R.China 

2551 
 
2547 

450 450 450 450 

32. 15CP77650 อาจารย ์ Mr.Ian  Eschstruth M.A. Media and 
Communication 
Studies 

University of the New 
Sorbonne Paris III, France 

2551 450 450 450 450 

33. M49986248 อาจารย ์ Miss Kim Youn Ju Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Korean Language &        
Literature  
German Language   
Literature  
German Language   
Literature 

Sookmyung Women’s 
University,Korea 
Sogang University,Korea 
 
Sookmyung Women’s 
University, Korea  

2561 
 
2555 
 
2545 

450 450 450 450 

34. 541367086 อาจารย ์ Mr.James Bryant Upp    Ph.D. 
 

B.A. 

Jurisprudence 
 
Political Science 

Golden Gate University 
School of Law, U.S.A. 
University of California 

2554 
 

2546 

450 450 450 450 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 

35. 548470753 อาจารย ์ Mr.Jonathan  Hugo Ph.D. 
 

B.Sc 

Theoretical 
Chemistry 
Chemistry  
(Hons. 1st) 

University of Bristol, U.K. 
 
University of Bristol, U.K. 

2517 
 

2513 

450 450 450 450 

36. PA6851274 อาจารย ์ Mr.Richard Majellan 
Mansbridge 

M.A. 
 
 

Diploma 
of 

Teaching  

Teaching English to 
Speakers of Other 
Languages  
Teaching 
 

Charles Sturt University, 
Australia 
 
Australian Catholic 
University, Australia 

2543 
 
 

2524 

450 450 450 450 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
  
ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

1. E43794581 อาจารย ์    Miss Wang Yang M.A. 
 

 
B.A. 

 

Chinese 
International 
Education 
Teaching Chinese 
as a Foreign  

Ji Lin Normal University, 
P.R.China  
 
Ji Lin Normal University, 
P.R.China  

2559 
 
 
2557 

300 300 300 300 
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

 Language 

2. E80227160 อาจารย ์ Miss Shi Yali M.A. Chinese 
International 
education 

NanYan normal 
University, P.R.China 

2560 300 300 300 300 

5. G48691729 อาจารย ์ Miss Dai Feifei M.A.  MTI (English 
Interpreting, 
Chinese Languages                        

Guangxi Normal 
University, P.R.China   

2558 300 300 300 300 

6. EC2943334 อาจารย ์ Miss Yang Tingting M.A Teaching 
Chinese as Second 
Language 

Shanghai University, 
P.R.China 

2563 300 300 300 300 

    B.A Teaching 
Chinese as Second 
Language 

Shanghai University, 
P.R.China 

2556     

7. EB7604775 อาจารย ์ Mr. Pan Shulin M.A Teaching Chinese as 
foreign Language 

Tianjin Normal University, 
P.R.China 

2562 300 300 300 300 

    B.A Tourism 
Management 

Tianjin Normal University, 
P.R.China 

2556     

8. E94076490 อาจารย ์ Miss Xu Ran M.A. Chinese  
international 
educational 

Henan University, 
P.R.China 

2560 300 300 300 300 
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

    B.A. Teaching 
Chinese as Foreign  
Language 

Henan University, 
P.R.China 

2558     

9. E6730977 อาจารย ์ Miss Fang Hengkun M.A Teaching Chinese as 
a foreign language 

Shanghai  University, 
P.R.China 

2561 300 300 300 300 

    B.A Chinese 
Language 
And Literature 

Shaoxing University, 
P.R.China 
 

2558     

10. EC8709451 อาจารย ์ Miss Kong Lingju MPAcc Professional 
Accounting 

Xi`an Technological 
University, P.R.China 

2561 300 300 300 300 

    B.A Culture 
Industry 
Management 

Handan College, P.R.China 
 

2558     

11. EC1161085 อาจารย ์ Miss Zhao Zhuoyi MA Teaching Chinese as 
a foreign language 

Shanghai University, 
P.R.China 

2563 300 300 300 300 

    BA Teaching Chinese as 
a foreign language 

Nantong University, 
P.R.China 

2560     

12. G41498039 อาจารย ์ Miss Hu Linlin MA Teaching Chinese as 
a Foreign Language 

Sun-Yat-Sen University, 
P.R.China 

2555 300 300 300 300 

    BA Chinese Language 
Literature 

Mudanjiang Normal 
University, P.R.China 

2552     
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2563 2564 2565 2566 

13. E30137451  อาจารย ์ Miss Wang Shiyuan M.A Teaching Chinese as 
a Foreign Language 

Shanghai University, 
P.R.China 

2563 300 300 300 300 

    B.A Chinses Language 
and Literature 

Qufu Normal University, 
P.R.China 

2560     

14. E67113169 อาจารย ์ Miss Liu Xiaoqing M.A Teaching Chinese as 
a Foreign Language 

Shanghai University, 
P.R.China 

2563 300 300 300 300 

    B.A Thai language BaiSe University, P.R.China 2561     
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาจีน 
2) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/ สถาน

ประกอบการได้ 
3) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
5) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (Graduate Attributes) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

 
 
 

 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน 
3. จัดกิจกรรมที่เป็นทางเลือกนอกชั้นเรียน เช่น การจัดตั้ง

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็น
ทางเลือกเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา 

4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

5. ให้นักศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาจีน 

6. สนับสนุนค่ าธรรมเนี ยมการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 3 ครั้ง  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

7. สนับสนุนค่ าธรรมเนี ยมการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาจีนปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 
3 ครั้ง 

8. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศก่อน
เข้าเรียนปี 1  

2. มีทักษะด้านการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนและ/หรือ การใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 
2. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานในและต่างประเทศ 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจและมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
และการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่างๆ การน าเสนอ อภิปราย การเขียน การจัดการเรียน
แบบ Active Learning  

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยมอบ
คอมพิวเตอร์พกพาให้นักศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียน การจัดสาธารณูปภาคพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีให้
เพียงพอ เช่น สัญญาณ WiFi, Learning Space, 
บุคลากรที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลักระหว่าง
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะและมหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 1 ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในการประกอบธุรกิจ 

1)เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น 
Active Learning 
2)จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง เช่น รายวิชาที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) /การฝึ กปฏิบั ติ /การ
ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
3)การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

1)การทดสอบย่อย 
2)การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3)การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4)การน าเสนอผลงาน 
5)ประเมินจากผลงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

PLO 2 ทักษะสื่อสารด้วยภาษาจีน
ในการประกอบธุรกิจ  

1)เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น 
Active Learning 
2)จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง เช่น รายวิชาที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) /การฝึ กปฏิบั ติ /การ

1)การทดสอบย่อย 
2)การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3)การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4)การน าเสนอผลงาน 
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ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
3)การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

5)ประเมินจากผลงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

PLO3 ความรู้ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศในการประกอบอาชีพ  

1)เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น 
Active Learning 
2)จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง เช่น รายวิชาที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) /การฝึ กปฏิบั ติ /การ
ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
3)จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง จัดให้มีรายวิชา
โครงงาน 

1)การทดสอบย่อย 
2)การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3)การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4)การน าเสนอผลงาน 
5)ประเมินจากผลงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 
 

PLO4 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
และอาชีพระหว่างวัฒนธรรม  

1)เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น 
Active Learning 
2)จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง เช่น รายวิชาที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) /การฝึ กปฏิบั ติ /การ
ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
3)การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  
การศึกษาและใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ 

1)การทดสอบย่อย 
2)การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3)การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4)การน าเสนอผลงาน 
5)ประเมินจากผลงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 
 

PLO5 ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1)จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน 
ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1)ทักษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
2)ทักษะการเขียนรายงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2)จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม 
3)จั ด ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
 

3)ทักษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4)ความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
อธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 
5)เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสาร
สนเทศางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาชิงตัวเลข 

PLO6  จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะในการประกอบอาชีพ 

1)ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
และการแต่ ง ก าย ให้ เ ป็ น ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน ส อด แ ท ร ก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน บทบาท
สมมต ิกรณีตัวอย่าง 
4) มีสื่อการเรียนการสอนที่ เน้น
คุณธรรม จริยธรรม 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จิตวิญญาณในการถือประโยชน์
สังคมเป็นที่ตั้ง 
6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์
ต่อสังคม 

1)ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการ
สอบ 

PLO7 ภาวะผู้น า ผู้ตามและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2)จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบัติ 

1)สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะท า
กิจกรรมลุ่ม 
2)การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3)ประเมินความสม่ าเสมอการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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3)สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ 

4)ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5)ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO8 ทักษะทางความคิดและ
ความสามารถแสวงหาความรู้ที่จะ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1)จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปราย
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที 
การจัดท าโครงการ การทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 
2)จัดกิจกรรมให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติงานจริง 
3)การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  
การศึกษาศึกษาและใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ 

1)การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2)การน าเสนอผลงาน 
3)การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่
ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4)การใช้แบบทดสอบสัมภาษณ์ที่/
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
 
 

 

 
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

2) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5) ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์

ส่วนตน 

2. ด้านความรู้ 
1) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต 
2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 
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4) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

5) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 
6) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ

ปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการ

สืบค้นศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอและสื่อสาร 
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูล

ข่าวสารและแนวความคิด 
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3.ตารางความสอดคล้องของ PLOs กับ ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของ สกอ. 
 

PLOs 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี 

1)  2)  3)  4)  5)  1)  2)  3)  4)  5)  6)  1)  2)  3)  4)  5)  1)  2)  3) 4)  5)  1)  2)  3)  4)  5)  

PLO 1 ทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
การประกอบธุรกิจ           

• • • • • • • • • • • 
                    

PLO 2 ทักษะสื่อสารด้วยภาษาจีนในการ
ประกอบธุรกิจ            

• • • • • • • • • • • 
                    

PLO3 ความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ในการประกอบอาชีพ  

          • • • • • • • • • • •                     

PLO4 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและ
อาชีพระหว่างวัฒนธรรม  

          • • • • • • • • • • • • • • • •           

PLO5 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร • • • • • • • • • • •                     • • • • • 
PLO6  จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในการประกอบอาชีพ • • • • •                       • • • • •           
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PLOs 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี 

1)  2)  3)  4)  5)  1)  2)  3)  4)  5)  6)  1)  2)  3)  4)  5)  1)  2)  3) 4)  5)  1)  2)  3)  4)  5)  

PLO7 ภาวะผู้น า ผู้ตามและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• • • • • • • • • • •           • • • • •           

PLO8 ทักษะทางความคิดและ
ความสามารถแสวงหาความรู้ที่จะเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                      • • • • •           • • • • • 
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4.ตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 
 
 
 

รายวิชา 

PL
O 

1 
ทัก

ษะ
กา

รส
ื่อส

าร
ด้ว

ยภ
าษ

าอ
ังก
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ใน

กา
ร

ปร
ะก

อบ
ธุร

กิจ
 

PL
O 

2 
 ท

กัษ
ะส

ื่อส
าร

ด้ว
ยภ

าษ
าจ

ีนใ
นก

าร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

 

PL
O3

 ค
วา

มร
ู้ทา

งธ
ุรก

ิจร
ะห

ว่า
งป

ระ
เท

ศใ
นก

าร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
 

PL
O4

 ท
ักษ

ะก
าร

สื่อ
สา

รท
าง

ธุร
กิจ

แล
ะอ

าช
ีพร

ะห
ว่า

ง
วัฒ

นธ
รร

ม 

PL
O5

 ท
ักษ

ะด
า้น

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

แล
ะก

าร
สื่อ

สา
ร 

PL
O6

  จ
ริย

ธร
รม

 ค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

ต่อ
สา

ธา
รณ

ะใ
นก

าร
ปร

ะก
อบ

อา
ชีพ

 

PL
O7

 ภ
าว

ะผ
ู้น า

 ผ
ู้ตา

มแ
ละ

คว
าม

สา
มา

รถ
ท า

งา
น

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

ได
้อย

า่ง
มีป

ระ
สิท

ธภิ
าพ

 

PL
O8

 ท
ักษ

ะท
าง

คว
าม

คิด
แล

ะค
วา

มส
าม

าร
ถแ

สว
งห

า
คว

าม
รู้ท

ี่จะ
เอ

ื้อต
่อก

าร
เรีย

นร
ู้ตล

อด
ชีว

ิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-102 
 

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 

        

980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 
Basic Lifesaving (CPR and AED) 

        

980-023 ม.อ. อาสา 
PSU Volunteer 

        

988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 
Global Citizenship 

        

001-103 
 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 
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969-041 
 

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ 
Choose Wisely, Live Well 

        

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital Economy 

        

805-061 คิดเป็น 
Logical Thinking 

        

805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

        

805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
English for Fundamental Listening and Speaking                              

        

805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
English for Fundamental Reading and Writing                                          

        

805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
Music Appreciation                              

        

980-0xx พลศึกษา 
Physical Education                                          

        

805-073 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นกลาง 
English for Intermediate Listening and Speaking 

        

805-074 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง 
English for Intermediate Reading and Writing 

        

805-075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นสูง         
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English for Advanced Listening and Speaking 
805-076 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง 

English for Advanced Reading and Writing 
        

805-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกเสียง 
English for Pronunciation 

        

805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
English for Creative Writing 

        

805-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษานานาชาติ 
English for International Studies 

        

805-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ 
English for International Business 

        

805-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย 
English for Presentation and Discussion 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับพื้นฐานคณะ 
806-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพในยุคดิจทิัล 

Thai for Effective Communication in the Digital Era 
        

806-112 ภาษาไทยขั้นพืน้ฐาน 
Foundation Thai 

        

806-113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองค์การนานาชาติ 
Information Technology for International Organization  
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806-211 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

        

806-212 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 
Introduction to International Studies 

        

806-213 ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
International Leadership and Organizational Behavior 

        

806-311 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 
Intercultural Communication 

        

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences and Humanities 

        

วิชาบังคับ 

806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
Introduction to International Business         

806-122 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

        

806-221 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

        

806-222 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ 
Entrepreneurial Behavior and Skills  

        

806-223 หลักการบัญชีและการเงิน 
Principles of Financial Accounting 

        

806-224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์          
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Human Resource Management 
806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน 

Supply Chain Management 
        

806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
Business Strategic Management 

        

806-323 การจัดการโครงการ  
Project Management 

        

806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพฒันาที่ยัง่ยืน 
Business Ethics and Sustainable Development 

        

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

806-131 ภาษาจนี 1 
Chinese I 

        

806-132 ภาษาจนี 2 
Chinese II 

        

806-231 ภาษาจนี 3 
Chinese III 

        

806-232 ภาษาจนี 4 
Chinese IV 

        

806-331 ภาษาจนี 5 
Chinese V 

        

806-332 ภาษาจนี 6         
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Chinese VI 
806-234 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ    

Chinese for Natural Tourism 
        

806-235 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม   
Chinese for Cultural Tourism 

        

806-236 ภาษาจนีเพื่อการโรงแรมและสปา    
Chinese for Hotel and Spa 

        

806-237 ภาษาจนีเพื่องานขาย   
Chinese for Sales 

        

806-238 ภาษาจนีเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน  
Chinese for Airline Service Industry 

        

806-133 การสนทนาภาษาจนีทางธุรกิจ 1 
Business Chinese Conversation I 

        

806-233 การสนทนาภาษาจนีทางธุรกิจ 2 
Business Chinese Conversation II 

        

806-333 ภาษาจนีเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 1 
Business Chinese Writing I  

        

806-334 ภาษาจนีเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ   
Business Chinese Writing II  

        

806-335 ภาษาจนีเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย 
Chinese for Presentation and Discussion  
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806-141 ภาษาไทย  1                                                                   
Thai  I 

        

806-142 ภาษาไทย 2 
Thai  II 

        

806-241 ภาษาไทย 3 
Thai III 

        

806-242 ภาษาไทย 4                                                                            
Thai IV 

        

806-341 ภาษาไทย 5                                                                      
Thai  V                                                            

        

806-342 ภาษาไทย 6 
Thai  VI 

        

806-243 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว                                           
Thai for Tourism                                                           

        

806-244 ภาษาไทยเพื่อการบริการ  
Thai for Hospitality 

        

806-245 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ    
Thai for Business Communication 

        

806-343 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย   
Thai for Presentation and Discussion 

        

806-344 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
English to Thai Translation  
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806-345 ลักษณะภาษาไทย 
Characteristics of Thai Language 

        

กลุ่มวิชาชีพ 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 

806-251 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจนี 
Development of Chinese Society and Life 

        

806-252 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนยุคปัจจบุัน 
Temporal Development of Chinese Economy and Politics 

        

806-253 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจนี 
Chinese Business Culture 

        

806-351 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
Sino -Thai Relations 

        

806-352 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจนี 
Chinese E-commerce 

        

806-353 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
Chinese Tourist Behavior 

        

806-354 องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 
Chinese Organizational and Consumer Behavior 

        

806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 
Physical Geography of P.R. China for Business 

        

806-356 นวัตกรรมการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
Financial Technology for International Business 
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806-357 การท่องเที่ยวในอันดามนั 
Tourism in the Andaman Sea Region 

        

806-358 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

        

806-359 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
International E-Business 

        

806-361 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
International Trade Law 

        

806-362 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวฒันธรรม 
Cultural-Based Creative Economy 

        

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ 
806-371 เตรียมฝึกงาน 

Pre-Internship 
        

806-471 ฝึกงาน 
Internship         

806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

        

806-472 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education         

หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
806-101 วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 

Thai Culture and Ways of Life 
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5.ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี รายละเอียด 

1 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น และด้านธุรกิจเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

2 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของประเทศในกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน โดย
ศึกษาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและเสาะหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีทัศนคติในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือสื่อสารและด้านธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือ
ศึกษางานด้านวิชาการ ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมหรือท างานร่วมกับบุคคล
อ่ืนในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4 
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งในด้านภาษาและด้านธุรกิจ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด 
ชีวิต พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน/

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2563  

2) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 
8 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การเตรียมการในระดับคณะ 

1) คณะให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านวิชาการและโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
2) คณะประสานงานกับส านักงานวิทยาเขตเพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
3) คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัด 
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2) คณะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมาบรรยาย
และจัดอบรมให้คณาจารย์ของคณะตามระยะเวลาที่สมควร 

2.1 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะสนับสนุนการท าวิจัย การเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยของคณะ 

2) คณะสนับสนุนให้เขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทรรศน์หนังสือ ลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการของคณะวิเทศศึกษา 

3) คณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมการเดินทางน า
นักศึกษาไปศึกษาทั้งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและต่างประเทศทุกภาคฤดูร้อน เพ่ือการเรียนรู้และ
การเพ่ิมประสบการณ์จริง 
 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน   
        ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ

พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานได้แก่ มคอ.5 และ 
มคอ.6 และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานของ สกอ.  
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็น Active Learning  
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ 
3. มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไปใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 
5. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
6. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
7. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 
8. มีระบบการรายงานข้อมูล
หลักสูตร การจัดการศึกษา และ
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนทุกภาค
การศึกษา 
9. มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน
โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
และรายงานผลการประเมินเพ่ือ
น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน 
10. มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทางด้านวิชาการ การออก
ข้อสอบ และการให้ระดับขึ้น
คะแนนในทุกภาคการศึกษา 

1. ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ 5 ปี 
2. ผลประเมินโดยบัณฑิต 
3. จ านวน รายชื่อ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์ประจ า 
4. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา 
7. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 
8. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 



112 
 

 

2. บัณฑิต   
        1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
        2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
        3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 
              1) การรับนักศึกษา 
              การรับนักศึกษาใช้ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University 
Central Admission System; TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศใทย (ทปอ.) 
          2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
             - จัดกิจกรรม Intensive เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน การปรับตัว และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนในห้องเรียน 
             - จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในช่วงการเตรียมความพร้อม เพ่ือน าผลการสอบมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และจัดกลุ่มการเรียน 
 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 ช่องทางในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ    
          2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
              - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) โดยเน้นการประยุกต์หลักการทางทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีได้มากข้ึน  
 - เสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นทางเลือกในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 - จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น จัดการบรรยายจากวิทยากรภายนอก การทัศนศึกษา หรือการดู
งานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
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 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         1) มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
               มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ควรปฏิบัติ 
         2) มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
               มีการจัดท าแบบส ารวจออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในด้านเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 
         3) มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 
นักศึกษา จัดท าแบบส ารวจเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อร้องเรียน และส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
                
4.  อาจารย ์   
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           - คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 - คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้สอดคล้องและไปไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
           2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
               คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
     จัดให้เข้ารับการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ืองานวิชาการ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการปฏิบัติงาน อย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 
                
     4.2 คุณภาพอาจารย์ 
       1) มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
        2) มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           1)  มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
               มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์ 
           2) มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
     มีการจ าท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            1) มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต  
โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ ผู้ประกอบการ บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
      พิจารณาและก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่ตรงกับค าบรรยายรายวิชานั้น ๆ  
            2) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
      ก ากับกระบวนการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการระดับคณะในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 
            3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 - มีก าหนดการการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือรับทราบปัญหาและ  
            แนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งเพ่ือให้ข้อมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 - มีโครงการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือดูและนักศึกษาที่เรียนอ่อน 
 - มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
            4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

- นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และวิธีการ 
  ประเมินผล 

 - จัดช่องทางการรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
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 - จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
       5.3 การประเมินผู้เรียน 
   มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   เช่น  การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (การจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6)  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
          คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) หนังสือ/ต ารา 
             2) สื่อการเรียนรู้ 
            3) ครุภัณฑ์ 
  4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
  5) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศ  
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
             1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
             2) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังประธานหลักสูตร/รองคณบดีฝ่าย 

   วิชาการ 
             3) จัดสรรงบประมาณ 
             4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
         1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
         2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

/ / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

/ / / / / 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

/ / / / / 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

/ / / / / 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการรเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละะ 25 ของราย 
วิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

/ / / / / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

/ / / / / 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        / 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ท าการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ผู้ร่วมสอนสังเกตการณ์การเรียนการสอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงทักษะกลยุทธ์ 

การสอน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยมีนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆเป็นผู้ให้

ข้อมูล 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็นผู้ให้ข้อมูล 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่เป็นผู้ให้ข้อมูล 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ให้ข้อมูล 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ด า เนินการประเมินผลการด า เนินงานตามตั วบ่ งชี้   
(Key Performance Indicators) (ในหมวดที ่7 ข้อ 7)  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก. 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. นางสาว เอมีล่า แวอีซอ 
 เลขประจ าตัวประชาชน    1959900097980 

    ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
    ประวัติการศึกษา    (เรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
Ph.D. 

 

M.Sc. 
 
BIS 

Management 
 
Management 
 
Corporate 
Management 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Teknologi 
PETRONAS, Malaysia 

2560 
 
2556 
 
2553 

 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Antecedents of Job Satisfaction among Muslim Public Health Employees in Pattani Province, 
Thailand. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา        หน่วยกิต  
806-231 การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6)  
 Human Resource Management                                                               
806-311  การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ         3(3-0-6) 

Business Strategic Management   
806-232 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ              3(3-0-6) 

Integrated Marketing Communications    
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 

รายวิชา        หน่วยกิต                                                      
806-224  การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3((3)-0-6)  
 Human Resource Management                                                               
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806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ         3((3)-0-6) 
Business Strategic Management   

806-358 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ              3((3)-0-6) 
Integrated Marketing Communications    

806-222 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ      3((3)-0-6) 
 Entrepreneurial Behavior and Skills 
 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

Wae-esor, E., Ruangyangmi, R., Tovankasame, N., & Chaopreecha, J. (2019). Determinants of Job   
Satisfaction: A Proposed Framework. Proceedings of the 4th TICC International 
Conference. Pattaya, Thailand: Burapha University. pp. 60-67. 

Wae-esor, E., Abu Bakar, A., and Chee Hee, H. (2016). The Relationship Between Work Motivation 

and Job Satisfaction of Muslim Public Health Employees in Pattani Province, Thailand. 
Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE),2(1), pp. 162-171. 

Emeela Wae-esor, Azizi Abu Bakar, Hoe Chee Hee. (2015). Religious Dissimilarity towards Job  

  Satisfaction: A Study on Public Health Employees in Thailand Southernmost Provinces.  

  Advances in Global Business Research. Vol. 12, No. 1, ISSN: 1549-9332. pp. 907-919. 
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2. นายจิรเมธ  รุ่งเรือง 
เลขประจ าตัวประชาชน    1909800080295 

ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   (เรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

M.Ec. 
 

ศศ.บ. 

Regional 
Economics 
วิเทศธุรกิจ (จีน) 

South China University of 
Technology,P.R.China 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
A Research on Strategies and Models of Economic and Trade Cooperation between Canton and 
Thailand 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา        หน่วยกิต  
806-332         ความสัมพันธ์ไทย-จีน        3(3-0-6)             
 Thai-Chinese Relations                                                                                   
806-212 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น          3(3-0-6)  
                     Principles of Economic                                                               
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 

รายวิชา        หน่วยกิต  
806-351         ความสัมพันธ์ไทย-จีน        3((3)-0-6)             
 Sino-Thai Relations                                                                                   
806-221 หลักเศรษฐศาสตร์           3((3)-0-6)  
                     Principles of Economic                                                               
 
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

Rungruang, R. (2017). Negative Responses towards the Chinese in Thai Society. Journal of 
International Studies, Prince of Songkla University, 7(2), pp. 273-292. 

Rungruang, R. (2016). Sino-Siam Tributary System. Journal of International Studies, Prince of  
Songkla University, 6(1), pp. 137-154. 
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3. นาย เรืองฉาย เรืองยังมี 
เลขประจ าตัวประชาชน 1969900061471 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

MBA 
 

วท.บ. 

International 
Business 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

Central Queensland University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

2559 
 
2553 

 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา        หน่วยกิต  
806-211 การจัดการการตลาด       3(3-0-6)  
 Marketing Management                                                               
806-431  สัมนาธุรกิจระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
               Seminar in International Business   
809-421 สัมนาจีนศึกษา                  3(3-0-6)  
 Seminar in Chinese Studies 
806-111 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Introduction to International Business    
815-335 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ               3(3-0-6) 

Integrated Marketing Communications    
980-085  บาสเกตบอล        1(1-0-2) 
 Basketball 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 

รายวิชา        หน่วยกิต  

806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น      3((3)-0-6) 

  Introduction to International Business    

806-358 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ              3((3)-0-6) 
Integrated Marketing Communications    
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980-085  บาสเกตบอล        1((1)-0-2) 

  Basketball 
                                                                              
 
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Wae-esor, E., Ruangyangmi, R., Tovankasame, N., & Chaopreecha, J. (2019). Determinants of Job    

Satisfaction: A Proposed Framework. Proceedings of the 4th TICC International Conference. 
Pattaya, Thailand: Burapha University, pp.60-67 
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4. นางสาวณิชา โตวรรณเกษม 
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ประวัติการศึกษา   (เรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุด) 
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International Development and 
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2561 
 

2554 
2552 

  
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Reconsidering Formality and Informality in the Mass-tourism Business: A Case of Phuket, Thailand 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
  รายวิชา         หน่วยกิต 
806-431  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  Seminar in International Business 
814-251 ส านึกสาธารณะในสังคมไทย      3(3-0-6) 
  Social Awareness in Thai Society 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 
  รายวิชา         หน่วยกิต 
806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น      3((3)-0-6) 
  Introduction to International Business 
806-358  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ              3((3)-0-6) 
  Integrated Marketing Communications 
806-362 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม     3((3)-0-6) 
  Cultural-Based Creative Economy 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

Wae-esor, E., Ruangyangmi, R., Tovankasame, N., & Chaopreecha, J. (2019). Determinants of Job   
Satisfaction: A Proposed Framework. Proceedings of the 4th TICC International 
Conference. Pattaya, Thailand: Burapha University , pp.60-67 

Tovankasame, N. (2017). The Impact of Employment Transformation on Licensed Tour Guides in 

Phuket Tourism, Thailand. Proceedings of CUDES 2017: VI. International Congress on Current 

Debates in Social Sciences. Istanbul, Turkey: IJOPEC Publication Limited, pp. 412  

Tovankasame, N. (2016). Is It All about the Money? Opportunity of Migrants Working in Tourist-

Related Occupation in the Consuming City: The Case of Phuket, Thailand. Proceedings of 

Island Cities and Urban Archipelagos 2016, Island Cities and Urban Archipelagos (ICUA). Hong 

Kong: University of Hong Kong, pp. 95 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
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806-241   การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน  3(3-0-6) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน 
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806-251   การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน  3((3)-0-6) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

 
Ke, H. (2018). Advantages and Contributions of Overseas Chinese in Southeast Asia: Take Koh Hong 

Beng and Khaw Sim Bee as Examples. Journal of International Studies, Prince of Songkla 
University, 8(1), pp. 147-168. 
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ภาคผนวก ข. 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ชื่อหลักสูตร อัตลักษณ์ และความเชี่ยวชาญ    : 
  
ค าว่า  “วิเทศธุรกิจ” เป็นค าที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย 
อาจมีผลต่อความสนใจต่อหลักสูตรได้  

  
การควบรวมหลักสูตรท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
หลักสูตร ผลกระทบต่อมาคือการสูญเสียความเป็นจีน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงเสนอให้เน้นที่ 
จีนเพียงอย่างเดียว 

ตัดกลุ่มวิชาทางด้านเกาหลี ไทยและอาเซียนออก และ 
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก วิเทศธุรกิจ เป็น ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ: จีน 

หลักสูตรควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบ 
ความคิด การท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการมีรายวิชาที่ 
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะท างานร่วมกับ 
ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยในแต่ละปีให้มีการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการนี้ ครั้ง 1 

จัดให้รายวิชาจ านวน 3 รายวชิา เป็นการเรียนโดยใช้ 
โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) ได้แก่ 
รายวิชาต่อไปนี้  
- พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ                           
(Entrepreneurial Behavior and Skills)  
- ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
(International Leadership and Organizational 
Behavior)  
- การจัดการโครงการ (Project Management) 

การระบุรายวิชาภาษาอาเซียน เช่น ภาษาอินโดนีเซีย 
ภาษาพม่า ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติเรียนทดแทน
ภาษาจีน ควรค านึงถึงอาจารย์ประจ าที่สามารถสอน
ภาษาเหล่านี้ได้ 

ตัดรายวิชาภาษาอาเซียนอ่ืนๆ ออก ให้เหลือเพียง 
ภาษาไทย 

รายวิชาภูเก็ตในเวทีโลก (Global Phuket) มีความ
เฉพาะมากเกินไป 

ได้ตัดรายวิชาดังกล่าวออกไป 

รายวิชาหลักการบัญชีและการเงิน (Principles of 
Accounting and Finance) ควรเปลี่ยนเป็น 
Principles of Financial Accounting   

ได้ปรับตามค าแนะน าแล้ว 

หลักสูตรควรเน้นทักษะของผู้ประกอบการ หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาพฤติกรรมและทักษะของ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Behavior and 
Skills) 
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ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ Business Model หรือ
แบบจ าลองธุรกิจ 

จัดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Model หรือ
แบบจ าลองธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ  (Business Strategic Management) 

ให้สอดแทรกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการท าธุรกิจในบริบท
ของตลาดต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
เพ่ือสร้างทักษะการน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงในการท างานภายหลังส าเร็จการศึกษา 

ได้ด าเนินการผ่านรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
เบื้องต้น (Introduction to International 
Business) และ หลักการตลาด (Principle of 
Marketing) 

ควรเพิ่มวิชาที่เก่ียวกับ เศรษฐศาสตร์ ในหมวดวิชา
บังคับ 

ได้เพ่ิมวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of 
Economics) ในหมวดวิชาบังคับ 

ควรตัดวิชาธุรกิจศิลปะผ้าบาติก (Batik Business) 
และ ธุรกจิดนตรี (Musical Business) ในหมวด
วิชาชีพเลือกเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้อง 

ได้ตัดรายวิชาดังกล่าวตามค าแนะน า 

ขาดวิชาที่เน้นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ธุรกิจของประเทศจีน 

ได้เพ่ิมรายวิชาวัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน 
(Chinese Business Culture) ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในจีน (Chinese E-commerce) และ 
องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน (Chinese 
Organizational and Consumer Behavior) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  
 

ในการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563)  ในคราวประชุม ครั้งที่ 96(4/2562) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. ในใบน าเสนอวาระ หัวข้อ “ความเป็นมา” ให้
แก้ไขข้อความ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 

1. แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 

2. ใน มคอ.2 
     2.1 หน้าที่ 12 หัวข้อ “วัน-เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน” ให้เพ่ิมหมายเหตุ "วัน-
เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม" 
     2.2 หน้าที่ 17 เชิงอรรถ ให้แก้ไขรหัสรายวิชา
ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน จาก “xxx-xxx” เป็น “806-
112”  
     2.3 หน้าที่ 24 หัวข้อ “ในค าอธิบายรายวิชาอาจ
มีค าต่างๆ ปรากฎอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมี
ความหมายเฉพาะที่ควรทราบ” ให้คณะตรวจสอบ
ความถูกต้องของค านิยามของค าเฉพาะแต่ละค าอีก
ครั้ง และให้ตัดค าว่า “อนึ่ง ความหมายของค าต่างๆ 
ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามท่ีคณะก าหนด” ออก 
     2.4 หัวข้อ “ค าอธิบายรายวิชา” ให้ใส่รหัส
รายวิชาให้ครบทุกรายวิชา 
     2.5 เนื่องจากสถาบันสันติศึกษาจะรวม รายวิชา 
950-101 จิตวิวัฒน์ และรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี 
เข้าด้วยกัน ดังนั้น เมื่อมีการรวมทั้ง 2 รายวิชาเข้า
ด้วยกันและมีการก าหนดรหัสวิชาใหม่แล้ว ขอให้
คณะฯ แก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาดังกล่าวด้วย 
     2.6 เนื่องจากในหลักสูตรมีรายวิชาที่มีรายวิชา

2. ใน มคอ.2 
     2.1 เพ่ิมหมายเหตุ "วัน-เวลาในการด าเนินการ
เรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม" 
 
     2.2 แก้ไขรหัสรายวิชาภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน เป็น 
“806-112” 
 
     2.3 แก้ไขตามข้อเสนอะ 
 
 
 
 
 
 
     2.4 ตรวจสอบการใส่รหัสรายวิชา ในค าอธิบาย
รายวิชาให้ครบถ้วนแล้ว 
     2.5 แก้ไขเป็น 805-031 ชีวิตที่ดี (Happy and 
Peaceful Life) 3((3)-0-6) 
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บังคับเรียนก่อนจ านวนมากซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชา
บังคับเรียนก่อน จึงขอให้คณะทบทวนรายวิชาที่มี
รายวิชาบังคับเรียนก่อนอีกครั้ง 
     2.7 รายวชิา 806-101 ชื่อรายวิชาภาค
ภาษาอังกฤษ ให้แก้ไขค าว่า “Thai Cultures” เป็น 
“Thai Culture”  
     2.8 หน้าที่ 102 ภาคผนวก ก. (ภาระงานสอน
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
ของ Miss Wang Yi หัวข้อ “ผลงานวิจัยและ/หรือ
ผลงานทางวิชาการนย้อนหลัง 5 ปี” ให้ใส่ผลงานทาง
วิชาการด้วย โดยรูปแบบการเขียนอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการจะต้องเป็นไปตามแบบ APA 
     2.9 หน้าที่ 147 ภาคผนวก ซ. (สัญญาความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืน) ให้
แนบสัญญาฯ ฉบับปัจจุบัน 

     2.6 ปรับรูปแบบรายวิชาที่มีการบังคับเรียนก่อน
ให้น้อยลง และมีความเหมาะสมมากข้ึน 
 
 
 
     2.7 แก้ไขเป็น “Thai Culture” แล้ว 
 
 
     2.8 เนื่องจาก Miss Wang Yi ได้ลาออก จึงมีการ
เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ท่านอ่ืน 
 
 
 
 
     2.9 แนบสัญญาฯ ฉบับปัจจุบัน แล้ว 

3. ใน Prospectus  
     3.1 หน้าที่ 2 หัวข้อ “โครงสร้างหลักสูตร” 
          3.1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวม ให้แก้ไข จาก 
“132 หน่วยกิต” เป็น “132 หรือ 135* หน่วยกิต” 
และให้ใส่หมายเหตุ “*คือ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ” 
          3.1.2 ให้แยกให้ชัดเจนว่ากลุ่มวิชาสหกิจ
ศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
จ านวน 6 หน่วยกิต ส่วนกลุ่มวิชาฝึกงาน นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน จ านวน 3 หน่วย
กิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 3 หน่วยกิต 
     3.2 หน้าที่ 3 แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาท่ี 1 รายวิชา 806-121 ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของชื่อรายวิชาอีกครั้ง 
     3.3 หน้าที่ 3 เชิงอรรถ ให้แก้ไขรหัสรายวิชา
ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน จาก “806-1xx” เป็น “806-
112” 

3. ใน Prospectus 
     3.1 หัวข้อ “โครงสร้างหลักสูตร” 
        3.1.1 แก้ไขเป็น “132 หรือ 135* หน่วยกิต” 
 
 
 
        3.1.2 แก้ไขตารางในกลุ่มวิชาฝึกงานและสห
กิจศึกษา ให้หน่วตกิตมีความชัดเจน 
 
 
 
 
     3.2 แก้ไขชื่อรายวิชา 806-121 ธุรกิจระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น 
 
     3.3 แก้ไขรหัสรายวิชาภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน จาก 
“806-1xx” เป็น “806-112” แล้ว 
 



132 
 

 

     3.4 หน้าที่ 4 แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 รายวิชา 806-101 ให้แก้ไขชื่อรายวิชา
ภาคภาษาอังกฤษค าว่า “Thai Cultures” เป็น 
“Thai Culture” 
     3.5 หน้าที่ 6 แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาท่ี 1 รายวิชา 806-321 ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของชื่อรายวิชาอีกครั้ง 
     3.6 หน้าที่ 8 ให้ตัดค่าธรรมเนียมการศึกษาออก 

     3.4 แก้ไขเป็น “Thai Culture” แล้ว 
 
 
 
     3.5 แก้ไขชื่อรายวิชา 806-321 การจัดการสาย
โซ่อุปทาน 
 
     3.6 ตัดค่าธรรมเนียมการศึกษาออกแล้ว 
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ภาคผนวก ค. 
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Bachelor of Arts Program in International 
Business: China (International Program) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Bachelor of Arts Program in International 
Business: China (International Program) 

 
ชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

1.  ช่ือเต็ม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน) 

Bachelor of Arts  
(International Business: China) 

2.  ชื่อย่อ 
ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) 

B.A. (International Business: China) 

1.  ช่ือเต็ม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) 

Bachelor of Arts  
(International Business: China) 

2.  ชื่อย่อ 
ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) 

B.A. (International Business: China) 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา        เกณฑ์ขั้นต่ า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 

เดิม 

(หน่วยกิต) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หลักสูตร 

ปรับปรุงใหม่ 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 32 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ 

 12 
11 
9 

1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อน
มนุษย์ 

2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ

และตัวเลข 
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
8) รายวิชาเลือก 

4 
 
5 
1 
4 
4 
 
4 
2 
6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 90 2.หมวดวิชาเฉพาะ 96 

    1) กลุ่มวิชาชีพ 

     2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

 

 

21 

69 

1)   วิชาบังคับพ้ืนฐานคณะ  
2)   วิชาบังคับ  
3)   กลุ่มวิชาภาษาจีน    

21 
30 
30 
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4 ส าหรับนักศึกษาตา่งชาติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต 

 

        - บังคับ 

        - เลือก 

57 

12 

4)   กลุ่มวิชาชีพ    
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก   

 - กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 

15 
9 
6 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

4. ฝึกงาน  3 รวมอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  

   4.หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ4  3 

รวม ไม่น้อยกว่า 
120 

131 รวม 132 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  

ประเด็น หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ปรับปรุงรหัสวิชา เปลี่ยนรายชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง ในวงเล็บ 

หมวดวิชา
ศึกษา
ทั่วไป  

จ านวน 32 หน่วยกิต จ านวน 30 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาภาษา 
805-171 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  
805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 
805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 
805-272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
805-13x พลศึกษา 
805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
805-162 จิตวิทยาสังคม 
805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ   

12 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

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

9  หนวยกิต 

1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 
980-023 ม.อ. อาสา 
2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
xxx-xxx รายวิชาในกลุ่มชีวิตที่สันติ 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
4) สาระที่ 4 การอยูก่ารอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
969-041 ฉลาดซื้อฉลาดใช้ 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

4 หน่วยกิต 
2((2)-0-4) 
1((1)-0-2) 
1((1)-0-2) 

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

1 หน่วยกิต 
1((1)-0-2) 

4 หน่วยกิต 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
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805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจ าวัน      
805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม 
805-183 สถิติและการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน    

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

805-061 คิดเป็น 
805-061 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
980-xxx พลศึกษา 
8) รายวิชาเลือก 
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
805-073 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง 
805-074 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง 
805-075 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง 
805-076 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง 
805-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง 
805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
805-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ 
805-004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ 
805-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย 

4 หน่วยกิต 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 

4 หน่วยกิต 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 

2 หน่วยกิต 
1((1)-0-2) 
1((1)-0-2) 

6 หน่วยกิต 
 

2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 
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หมวดวิชา
เฉพาะ 

จ านวน 90 หน่วยกิต จ านวน 96 หน่วยกิต 

     -  1) วิชาบังคับพื้นฐานคณะ 
806-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุค
ดิจิทัล5 
หรือ 806-112 ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน 
806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือองค์การนานาชาติ 
806-211 อารยธรรมโลก 
806-212 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 
806-213 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 
806-311 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

21 หน่วยกิต 
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((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 

 1) กลุ่มวิชาชีพ 
806-111 ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน 
806-211 การจัดการการตลาด 
806-212 หลักเศรษฐศาสตร 
806-213 การเงินธุรกิจ 
806-311 การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ 
806-312 การบริหารโครงการ 

21  หนวยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2) วิชาบังคับ 
806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
806-122 หลักการตลาด 
806-221 หลักเศรษฐศาสตร์ 
806-222 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ 
806-223 หลักการบัญชีและการเงิน 
806-224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

    30 หน่วยกิต 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 

                                                           
5ส าหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนวิชา 806-1xx ภาษาไทยข้ันพื้นฐาน ทดแทน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการประเมินระดับความสามารถทางภาษาไทยของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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806-313 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน 
 
2) กลุมวิชาชีพเฉพาะ 

วิชาบังคับ 
806-121 ภาษาจีน 1 
806-122 ภาษาจีน 2 
806-123 อารยธรรมตะวันออก 
806-124 การอานภาษาจีน 
806-221 ภาษาจีน 3 
806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 
806-223 ภาษาจีน 4 
806-224 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 
806-231 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
806-232 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
806-233 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน 
806-321 ภาษาจีน 5 
806-322 ภาษาจีน 6 
806-323 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1 
806-324 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2 
806-331 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
806-332 ความสัมพันธไทยกับจีน 

3(3-0-6) 
 

69  หนวยกิต 
57  หนวยกิต 

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

806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน 
806-322 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
806-323 การจัดการโครงการ  
806-324  จริยธรรมทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
3) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
    วิชาบังคับ  
806-131 ภาษาจีน 1 
806-132 ภาษาจีน 2 
806-231 ภาษาจีน 3 
806-232 ภาษาจีน 4 
806-331 ภาษาจีน 5 
806-332 ภาษาจีน 6 
 
    วิชาเลือก 
806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 1 
806-233 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 2 
806-234 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
806-235 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
806-236 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและสปา 
806-237 ภาษาจีนเพื่องานขาย 

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

30 หน่วยกิต 
 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
 
 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
3((2)-2-5) 
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806-333 การจัดการสายโซอุปทาน 
806-431 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ 
  
 3) วิชาเลือก 
806-141 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
806-142 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหลักสูตร 
นานาชาติ 
806-241 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน 
806-242 วัฒนธรรมจีน 
806-243 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ 
806-341 เหตุการณปจจุบันของจีน 
806-342 การจัดการการคลังสินคา 
806-343 ภูมิศาสตรกายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 

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

 
12 หนวยกิต 

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) 

806-238 ภาษาจีนเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน  
806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 1 
806-334 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 2 
806-335 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  
 
*นักศึกษาท่ีใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เลือกเรียนภาษาไทยบังคับ 
และ/หรือภาษาไทยเลือก 
 
รายวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่  
    วิชาบังคับ  
806-141 ภาษาไทย 1 
806-142 ภาษาไทย 2 
806-241 ภาษาไทย 3 
806-242 ภาษาไทย 4 
806-341 ภาษาไทย 5 
806-342 ภาษาไทย 6 
    
 วิชาเลือก 
806-243 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
806-244 ภาษาไทยเพ่ือการบริการ 
806-245 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

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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806-343 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  
806-344 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
806-345 ลักษณะภาษาไทย 
 
4) กลุ่มวิชาชีพ 
    กลุ่มวิชาชีพเลือก 
806-251 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน 
806-252 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนยุคปัจจุบัน 
806-253 วัฒนธรรมการท าธุรกิจแบบจีน 
806-351 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
806-352 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน 
806-353 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
806-354 องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 
806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 
806-356 นวัตกรรมการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
806-357 การท่องเที่ยวในอันดามัน 
806-358 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
806-359 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
806-361 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
806-362 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 
 

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

     
  15  หน่วยกิต 

     9 หน่วยกิต 
       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) 
       3((3)-0-6) 
       3((3)-0-6) 
       3((3)-0-6) 
       3((3)-0-6) 
       3((3)-0-6) 
       3((3)-0-6) 
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    กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
    แผนฝึกงาน 
806-371 เตรียมฝึกงาน 
806-471 ฝึกงาน 
806-3xx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
    แผนสหกิจศึกษา 
806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
806-472 สหกิจศึกษา 

6 หน่วยกิต 
 

15 ชั่วโมง 
3(0-18-0) 
3(3-0-6) 

 
30 ชั่วโมง 
6(0-36-0) 

หมวดวิชา
เลือกเสรี 

4) วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 5) วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

ฝึกงาน 5) ฝกงาน           3 หน่วยกิต *อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

  6) หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง. 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล  
3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 
 
0 

AAR / GBL 
/ 

Role Play 
30 100 

806-112 ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน 
3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 
 

0 
AAR / 

Role Play 
30 100 

806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
องค์การนานาชาติ  3((3)-0-6) 

45 40 10 20 0 20 
 

0 AAR 10 100 

806-211 อารยธรรมโลก  3((3)-0-6) 45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-212 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น  
3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 
 

0 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-213 ภาวะผู้น าและพฤติกรรม
องค์การนานาชาติ   3((3)-0-6) 

45 40 10 10 20 20 0 0 0 100 

806-311 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม  3((3)-0-6) 

45 40 10 10 20 20 0 0 0 100 

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
3((3)-0-6) 

45 40 10 10 20 20 
 
0 0 0 100 

806-121 ธุรกิจระหว่างประเทศ
เบื้องต้น  3((3)-0-6) 

45 40 20 20 10 10 0 0 0 100 

806-122 หลักการตลาด  3((3)-0-6) 45 40 20 20 10 10 0 0 0 100 

806-221 หลักเศรษฐศาสตร์   
3((3)-0-6) 

45 40 10 15 15 20 0 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-222 พฤติกรรมและทักษะของ
ผู้ประกอบการ  3((3)-0-6) 

45 40 20 10 20 10 0 0 0 100 

806-223 หลักการบัญชีและการเงิน  
3((3)-0-6) 

30 40 10 15 15 20 0 0 0 100 

806-224 การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ 3((3)-0-6) 

30 40 15 20 15 10 0 0 0 100 

806-321 การจัดการสายโซ่อุปทาน  
3((3)-0-6) 

30 40 15 20 15 10 0 0 0 100 

806-322  การจัดการกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ   3((3)-0-6) 

30 40 15 20 15 10 0 0 0 100 

806-323  การจัดการโครงการ  
3((3)-0-6) 

45 40 10 20 10 10 10 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-324  จริยธรรมทางธุรกิจและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  3((3)-0-6) 

45 40 10 20 20 10 0 0 0  

806-131  ภาษาจีน 1    3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-132  ภาษาจีน  2   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-231  ภาษาจีน  3   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-232  ภาษาจีน  4   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-331  ภาษาจีน 5   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-332  ภาษาจีน 6   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-133 การสนทนาภาษาจีนทาง
ธุรกิจ  1  3((2)-2-5) 30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-233 การสนทนาภาษาจีนทาง
ธุรกิจ 2   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-234 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-235 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-236 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
และสปา   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-237  ภาษาจีนเพ่ืองานขาย    
3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-238 ภาษาจีนเพื่องานบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน   3((2)-2-5) 30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและ
เขียนเชิงธุรกิจ 1   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-334 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและ
เขียนเชิงธุรกิจ 2 3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-335 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ
และการอภิปราย   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-141 ภาษาไทย 1   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-142 ภาษาไทย 2   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-241 ภาษาไทย 3   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-242 ภาษาไทย 4   3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-341 ภาษาไทย 5    3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-342 ภาษาไทย 6    3((2)-2-5) 
30 30 10 10 0 20 0 

AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-243 ภาษาไทยเพ่ือการ
ท่องเที่ยว   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-244 ภาษาไทยเพ่ือการบริการ   
3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-245 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-343  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ
และการอภิปราย    3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-344  การแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย   3((2)-2-5) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-345 ลักษณะภาษาไทย   
3((3)-0-6) 

30 30 10 10 0 20 0 
AAR/GBL/ 
Role Play 

30 100 

806-251 การพัฒนาสังคมและวิถี
ชีวิตจีน   3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-252 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองจีนยุคปัจจุบัน   3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-253 วัฒนธรรมการท าธุรกิจ
แบบจีน   3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-351 ความสัมพันธ์ไทย-จีน    
3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-352 ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในจีน  3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-353 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน   
3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-354 องค์การและพฤติกรรม
ผู้บริโภคจีน  3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทาง
ธุรกิจของประเทศจีน  3((3)-0-6) 

45 40 20 20 0 20 0 0 0 100 

806-356 นวัตกรรมการเงินส าหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ   3((3)-0-6) 

45 40 10 15 15 20 0 0 0 100 

806-357 การท่องเที่ยวในอันดามัน  
3((3)-0-6) 

45 40 20 10 0 20 10 0 0 100 

806-358 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  3((3)-0-6) 

45 40 20 20 10 10 0 0 0 100 

806-359 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศ  3((3)-0-6) 

45 40 10 20 10 20 0 0 0 100 

806-361 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  3((3)-0-6) 

45 40 10 20 10 20 0 0 0 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวมร้อย
ละ 100 

ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
เรียนรู้/การ

อภิปรายค้นคว้า
ในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

การเรียนรู้
โดยการ

บริการสังคม 
แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

806-362 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ฐานวัฒนธรรม  3((3)-0-6) 

45 40 10 0 10 20 20 0 0 100 

806-371 เตรียมฝึกงาน  15 ชั่วโมง 7.5 
 

50 30 0 0 20 
0 

0 0 100 

806-372 เตรียมสหกิจศึกษา   30 
ชั่วโมง 

15 50 30 0 0 20 0 0 0 100 

806-471 ฝึกงาน  3(0-18-0) 
0 0 0 0 0 0 0 

ปฏิบัติงาน
ในสถาน

ประกอบการ 
100 100 

806-472 สหกิจศึกษา   6(0-36-0) 
0 0 0 0 0 0 0 

ปฏิบัติงาน
ในสถาน

ประกอบการ 
100 100 
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หมายเหตุ รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต และ 
หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ. 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ฉ. 
สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 

สัญญาจ้าง Mr.He Ke
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ภาคผนวก ช. 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ. 

สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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