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คณะศิลปศาสตร สาขาวิชา.....ภาษาจีน................ 

                               รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ท่ีมาและความสําคัญของหลักสูตร  

 ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทยและจีน  เปนไปดวยดีมาอยางตอเนื่องและ

ยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  อันเนื่องมาจากความสัมพันธอันแนนแฟนฉันทพี่นองของประชาชนชาวไทย

และชาวจีน  การดําเนินการตาง ๆ ท่ีเปนการเกื้อหนุนทางดานเศรษฐกิจการคา เชน  การจัดทําขอตกลง

ทางการคา  การจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกันในการรวมมือทางการคา  การลดหยอนภาษีสินคานําเขาและ

สงออก  การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  การเปดเสรีการคาบริการ  ลวนเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้ัง  2  ประเทศ  อีกท้ังในปจจุบัน จีนไดพัฒนาข้ึนเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจเคียงคูกับสหรัฐ  ทําใหจีนกลายเปนหนึ่งฟนเฟองสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาค

และระดับโลกท่ีเปนท่ีจับตามอง  ดังนั้น  ไทยจึงพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจการคา  ดวย

การจัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญตาง ๆ ไวในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2550-2554) และฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เชน  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  เพื่อให

ไทยไดกลายเปนศูนยกลางการคาและระบบโลจิสติกสท่ีเอื้อใหจีนและประเทศอื่นสามารถใชไทยเปนฐานการ

ผลิต  และลดตนทุนในการขนถายสินคาดวยการเปนศูนยกระจายสินคาสูตลาดอาเซียนท่ีมีประชากรมากถึง  

600  ลานคน ดังนั้น การสรางความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจการคากับจีนนั้น  มีความสําคัญตอแนวโนมการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก  โดยเฉพาะการมีบุคลากรท่ีมีความสามารถทางภาษาจีนจะเปน

อีกหนึ่งกําลังในการชวยตอยอดความเจริญทางดานเศรษฐกิจของไทยและจีน  ซึ่งในปจจุบันท่ีภาษาจีนเปนภาษา

ท่ีมีการใชเพื่อการติดตอส่ือสารกันมากท่ีสุดในโลก  บุคคลผูมีความรูความสามารถทางภาษาจีน  ยอมไดเปรียบ

เหนือผูอื่นในหลายๆ ดาน 

 ตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560-2564) ทางคณะ

ศิลปศาสตร  จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ  และส่ิงหนึ่งท่ีสามารถจะกระทําได  คือ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของประเทศใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีน  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให

มั่นคง  และใหมีวุฒิภาวะทางอารมณเพื่อชวยฟนฟูสังคมและวัฒนธรรมท่ีเส่ือมโทรม  ดังนั้น คณะฯ  จึงได

พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนนี้ข้ึนมา  ซึ่งไดบรรจุรายวิชาในดานตาง  ๆ  ท่ีจะชวย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยทางภาษาจีนใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติ โดย

หลักสูตรจะเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน  และภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ

อื่นอีก  1  ภาษา  ซึ่งบัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

รหัสและช่ือหลักสูตร  

(Code and Program Title) 

0301 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(Bachelor of Arts Program in Chinese) 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

(Name of the Final 

Award)  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
Bachelor of Arts (Chinese) 

สถานภาพของหลักสูตรและ

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร  

(Status of the Program 

and Program 

Accreditation)  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 
จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอด

หลักสูตร  

(Credit Hours) 

จํานวนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได

หลังสําเร็จการศึกษา  

(Professions/occupations 

for which students are 

prepared)  

1.อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรมและการ

ประชาสัมพันธ เชน มัคคุเทศก พนักงานตอนรับสวนหนา พนักงาน

ฝายประชาสัมพันธ เปนตน 

2.เลขานุการ พนักงานบริษัท เจาหนาท่ีในองคกรรัฐและเอกชน 

3.ลาม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ 

4.เจาหนาท่ีสายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

ปรัชญา 

(Philosophy  of the 

Program) 

ชํานาญภาษาจีน ส่ือสารสูสากล รูคาวัฒนธรรม 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

(Expected Learning 

Outcomes)   

1.มีคุณธรรม จริยธรรม   ในการดําเนินชีวิต 

2.มีความรูความสามารถในการใชทักษะการฟงภาษาจีน 

3.มีความรูความสามารถในการใชทักษะการพูดภาษาจีน 

4.มีความรูความสามารถในการใชทักษะการอานและการเขียน

ภาษาจีน 

5.มีความรูความสามารถในการใชทักษะการแปลภาษาจีนเปนไทย 

และไทยเปนจีน 

6.มีความรูความเขาใจทางดานวรรณกรรมจีน 

7.มีความรูความเขาใจทางดานจีนศึกษา 

8.มีความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาภาษาจีนเพื่อทํา

วิจัยได 

9.มีความพรอมในการประกอบอาชีพในยุคเทคโนโลยีแหงการส่ือสาร 

  
  

  ปรัชญาของหลักสูตรภาษาจีน คือ ชํานาญภาษาจีน ส่ือสารสูสากล รูคาวัฒนธรรม หลักสูตรมุงผลิต

บัณฑิตใหมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน ท่ีครอบคุลมไป

ถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยพะเยาดวย   โดยใหมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ผานรายวิชาท่ีเนนความเขาใจในสังคมและ

วัฒนธรรมจีน  ท่ีสามารถสอดแทรกความสําคัญของการเปนคนดีในสังคมผานเนื้อหาในรายวิชาได  ซึ่งจะเปน

การชวยขัดเกลาใหผูเรียนเปนคนท่ีจิตตปญญา  มีทักษะทางอารมณ  ซื่อสัตย  สุจริต  เปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  รูจักการอยูรวมในสังคมอยางเปนสุข  

(2) เพื่อใหบัณฑิต มีความรูความสามารถในการใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน และแปล 

พรอมองคความรูท่ีสําคัญท่ัวไป ผานรายวิชาท่ีชวยพัฒนาทักษะทางภาษาจีนและวางรากฐานองคความรู

ดังกลาว มีศักยภาพทางความรูในการแขงขันกับผูอื่นได 

(3) เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีไดร่ําเรียนมา ไปใชคิด 

วิเคราะห และสังเคราะหกับเรื่องราวตางๆ ในการเรียนหรือการฝกงาน ผานรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

หรือรายวิชาประสบการณภาคสนาม เปนผูมีทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาท้ังในภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ 

(4) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในการวิจัยทางดานภาษาและวรรณกรรม และสามารถ

บูรณาการองคความรูจากการวิจัย โดยนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสังคมหรือสวนรวม 
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(5) เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมในการประกอบอาชีพในยุคเทคโนโลยีแหงการส่ือสาร ผาน

รายวิชาท่ีชวยเสริมสรางทักษะในการประกอบวิชาชีพตางๆ ท่ีเปนความตองการของตลาดงานในปจจุบัน 

พรอมสอดแทรกความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยเตรียมความพรอมของผูเรียนในการกาวไปสูสังคม

การทํางานโดยใชส่ือไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เต็มเปยมไปดวยความสามารถและความมั่นใจ 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

คุณสมบัติผูเขาศึกษา  

(Admission 

Requirements) 

1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

โครงสรางหลักสูตร  

(Program 

Structure)   

  

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30  หนวยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ                87  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน                 6   หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ               42   หนวยกิต 
2.3 วิชาเอกเลือก              15   หนวยกิต 
2.4 กลุมวิชาการศึกษาอิสระและการ

ฝกงาน   

               6   หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หนวยกิต 
รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา               123  หนวยกิต 

แผนการศึกษา  

(Study Plan)  

ช้ันป

ท่ี 
ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 

1 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม 3(2-2-5) 

   

004101 ศิลปะในการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

   

142101 ประวัติศาสตรและสังคมจีน 3(3-0-6) 

142111       ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

142121       การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด 

                 ภาษาจีน 1  3(2-2-5)  

 

001101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5)  

  

001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง   3(2-2-5) 

   

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

                3(2-2-5)    

142112       ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2    3(2-2-5)  

142122      การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด 

                ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

  

2 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

                3(2-2-5) 

142213 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3   

                 3(2-2-5) 

002202          สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

003201          การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

142214        ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

142224          การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด 

                    ภาษาจีน     4   3(2-2-5)  

142232           การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  
142223 การพัฒนาทักษะการฟงและการ 

                พูดภาษาจีน 3    3(2-2-5) 
 

142231 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

                  ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

  

                     ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 

146201     ภาษาอังกฤษเพ่ือพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

 

3 

142315 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 5 3(2-2-5) 

142341 ไวยากรณจีน 1        3(3-0-6) 

142xxx       วิชาเอกเลือก          3(x-x-x) 

14xxxx  วิชาโท          3(x-x-x) 

14xxxx  วิชาโท          3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี          3(x-x-x) 

     

 

 

142317 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

142398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

142xxx        วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

142xxx        วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

14xxx          วิชาโท  3(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท  3(x-x-x) 

 

 

4 

142xxx วิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 

142xxx วิชาเอกเลือก            3(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท            3(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท            3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี            3(x-x-x) 

 

 

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 1 รายวิชา 

142481 การฝกงาน     6 หนวยกิต 

142482 สหกิจศึกษา  6 หนวยกิต 

142483 การศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต 

  

 

คาบํารุงการศึกษา 

(Admission fees) 

คาบํารุงการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,000  บาท  

 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในแต

ละช้ันป 

(Courses Learning 

Outcomes) 

ช้ันปท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1 มีความรูในภาษาจีนเทียบเทากับ

HSK 1-2 

2 มีความรูในภาษาจีนเทียบเทากับ

HSK 3-4 
3 มีความรูทีเกี่ยวของกับวิชาชีพ

ทางภาษาจีนและสามารถคิด 

วิเคราะห และสังเคราะหกับ

งานวิจัยได 

4 สามารถประกอบอาชีพท่ี

เกี่ยวของกับภาษาจีนและดําเนิน
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ชีวิตไดอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

กลยุทธการสอน  

(Teaching Strategies) 

1.กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

บรรยายหรืออภิปรายกลุมในเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม  

จริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมประเทศจีน มอบหมายงานใหรับผิดชอบ

เปนรายบุคคลหรืองานกลุม จัดใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีตองบริการวิชาการโดยไมไดรับหรือไมมีเงินสนับสนุนจาก

สถาบัน จัดใหนิสิตไดคัดเลือกผูท่ีจะมารับผิดชอบเปนหัวหนาช้ัน 

บรรยายโทษท่ีอาจเกิดข้ึนไดของการนําความคิดของคนอื่นมาเปน

ของตนเองโดยไมมีการอางอิงหรือปรับเปล่ียนการใช มอบหมายงาน

เด่ียวหรืองานกลุมโดยใหทํานอกช้ันเรียนหรือเปนการศึกษาคนควา

จากแหลงความรูตาง ๆ ดวยตนเอง มอบหมายใหนิสิตจัดทํากิจกรรม

ท่ีเกี่ยวของ  เชน  กิจกรรมวันตรุษจีน มอบหมายใหนิสิตจัดทําบอรด

หรือทําการรายงานหนาช้ันในหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 

2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 มอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกตใชทฤษฎีและการ

วิเคราะหขอมูลตามหลักการท่ีไดศึกษาในช้ันเรียน บรรยายและ/หรือ

อภิปรายกลุมในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ มอบหมายงานใหนิสิตไดคนควา

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังเสนอผลงานในช้ันเรียน จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมการเช่ือมโยงบริบทของ

สาขาวิชาและศาสตรอื่นๆ บรรยายระเบียบวิธีวิ จัยข้ันพื้นฐาน 

มอบหมายใหนิสิตไดลองเขียนโครงรางงานวิจัยอยางงาย  ๆ 
 

3.กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

            ฝกการคิดเพื่อวางแผน การแกไขปญหา โดยจัดรูปแบบ

การเรียนการสอน โดยเนนการอภิปราย การวิเคราะหกรณีศึกษา 

การเรียนโดยใชสถานการณจําลอง มอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคน

ขอมูล สังเคราะหวิเคราะหขอมูล จัดทําเปนรายงานผลการคนควา  

การทดสอบหรือการมอบหมายงานควรมีโจทยท่ีตองการคําตอบท่ี
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

เปนผลจากการวิเคราะห สังเคราะห หรือการเปรียบเทียบ มิใชการ

ทองจํามาตอบเพียงอยางเดียว จัดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ 
 

4.กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเ รียนรูดาน ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

จัดการโตวาทีภาษาจีนเพื่อเสริมสรางทักษะการ

โนมนาวจิตใจผูคน สงเสริมใหนิสิต เขารวมในกิจกรรมท่ีตองทํางาน

รวมมือกับคนจํานวนมาก มอบหมายใหนิสิตทํางานกลุม  โดย

สับเปล่ียนกันเปนผูนําและผูตาม มอบหมายงานกลุมเพื่อใหเกิดการ

ฝกฝนใหมีความอดทน  อดกล้ัน  ดวยการรวมทํางาน 

กับคนอื่นในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนรวมช้ันท่ีไมสนิท

สนม มอบหมายใหนิสิตไดจัดกิจกรรมท่ีชวยบริการทางวิชาการ  เชน  

การจัดอบรมภาษาจีนแกเพื่อนนักเรียน  หรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 
 

5.กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        บรรยายหรือมอบหมายใหนิสิตคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับส่ือ

สารสนเทศ  หรือโปรแกรมประยุกต ท่ีใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบันของประเทศจีน  เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและชวยกันฝกฝน

การใชส่ือใหชํานาญ มอบหมายใหนิสิตจัดทํารายงาน  ท่ีจะตองใช

ส่ือสารสนเทศในการดําเนินการทุกข้ันตอน  ต้ังแตการเก็บขอมูล  

การประมวลผล  การนําเสนอรายงาน บรรยายระเบียบวิธีวิจัย หรือ

การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันพื้นฐาน 
 

6.กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 สอดแทรกสุขนิ สัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ สอดแทรก

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมดานบุคลิกภาพและการแสดงออก 

การประเมินประสิทธิผลของ

การสอน  

(Teaching Assessment) 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

1.1.1 คณะจัดทําโครงการประเมินการสอนของอาจารยทุก

คน โดยนิสิตเปนผูประเมิน จากนั้นคณะแจงผลการประเมินให

อาจารยทราบโดยวิธีลับ  

1.1.2 อาจารยทุกทานจัดทําแผนพัฒนาการสอนของตนเอง 

หลังจากทราบผลประเมิน และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

ทราบ  

1.1.3 คณาจารยควรพิจารณาเขารวมโครงการพัฒนา

อาจารยท่ีคณะจัดทําเปนประจําทุกป ในแตละโครงการอาจารย

ควรประเมินความรูความสามารถของตนเองกอนและหลังเขารับ

การอบรม 

1.1.4 วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการ

สอนใหเหมาะสมกับนิสิตโดยอาจารยผูสอนแตละทาน 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการ

สอน 

(1) คณะจัดทําโครงการประเมินการสอนของอาจารยทุกคน 

โดยมีหัวขอการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธ

การสอน โดยใหนิสิตเปนผูประเมิน จากนั้นคณะแจงผลการ

ประเมินใหอาจารยทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารยนําผลประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผน

กลยุทธการสอน มาปรับปรุงตอไป 

 
หมวดท่ี 5 เกณฑการสําเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

เกณฑการสําเร็จการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบัง คับ

มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

ดร.สุนทรี  ศรีวันทนียกุล 

อาจารย 

Ph.D. 

 

M.A. 

ศศ.บ. 

1) สุนทรี ศรีวันทนียกุล และณัฐวร 

วงศจิตราทร. (2559). The Study  

of Chinese Modal 

Adverb“jianzhi” and Its Thai 

Translation .วารสาร 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 5(1), 68-80. 
 

2) สุนทรี ศรีวันทนียกุล.

(2558).รูปแบบ คาํในภาษาไทยท่ี

เทียบเคียงไดกับคํา 

วิเศษณบอกอารมณในภาษาจีน. 

หนังสือรวมบทความวิชาการ  

( proceedings) จี น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

นานาชาติเรื่อง “ไขมุกหลนบนจาน

หยก: จีนศึกษา ภาษา วรรณกรรม 

และวัฒนธรรม” (หนา 262-273). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย. 
 

3) เผยเสี่ยวรุย และคณะ. (2557). 

เมื่อไดใกลชิดยุคลบาท. นนทบุรี: 

สํานักพิมพชวนอาน 
 

ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล อาจารย Ph.D. 

M.A. 

อ.บ. 

1.สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2561). 

การศึกษาชื่อรานทองคําภาษาจีน

ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

กรุงเทพมหานคร. วารสารภาษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม, 7(2). 

202-230. 

2.สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2561). สิริ

มงคลจีนกับความเชื่อตาม

ศาสตรฮวงจุยของชาวไทยเชื้อ

สายจนีในชุมชนเยาวราช. 
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หมวดท่ี 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 

38(5). 119-143. 

 3.สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2560). 

การศึกษาเหตุผลในการเลือก

เรียนและทัศนคติท่ีมีตอการเรียน

ภาษาจีนกลางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแมโจ. วารสารสุทธิ

ปริทัศน, 31(97), 63-75. 

4.สุ ภั ท ร า  โ ย ธิ น ศิ ริ กุ ล . (2558). 

แนวความคิดสะทอนสังคมและ

วัฒนธรรมไทย-จีนผานงานประพันธ

ของซือหมากงในวรรณกรรมจีนใน

ประเทศไทย.หนังสือรวมบทความ

วิช าการ  ( proceedings) ใ นการ

ประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งท่ี 1. 

( ห น า  167-194). ก รุ ง เ ท พ ฯ  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

 5.สุ ภั ท ร า  โ ย ธินศิ ริ กุ ล . (2558). 

การศึกษารอยแกวของนักประพันธ

เมิ่ งลี่ จากผลงานสามเลม:  ‘สาย

หมอก ท่ี ซี หู ท วี ค วาม ทุกข ในใจ

ฉัน’‘กอเจดียนอยใตแสงจันทรา’

และ‘ผูอํานวยการโรงพยาบาลนอย

ของบานฉัน’. หนังสือรวมบทความ

วิ ช า ก า ร  ( proceedings) หั ว ข อ 

“ไขมุกหลนบนจานหยก : จีนศึกษา          

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม. 

(ห น า  186-195). ก รุ ง เ ท พ ฯ  : 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

 

นายณัฐวร  วงศจิตราทร อาจารย M.A. 

 

ศศ.บ. 

1) สุนทรี ศรีวันทนียกุล และณัฐวร 

วงศจิตราทร. (2559). The Study  
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หมวดท่ี 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

of Chinese Modal 

Adverb“jianzhi” and Its Thai 

Translation .วารสาร 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 5(1), 68-80. 

 

นายภัทรพงศ  พื้นงาม อาจารย 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภัทรพงศ  พ้ืนงาม. (2558). หนวย

ฉ า ย า น า ม ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ สั ต ว ใ น

วรรณกรรมจีนกําลังภายในของโก

วเลง”. หนังสือรวมบทความวิชาการ 

( proceedings) จี น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

นานาชาติเรื่อง “ไขมุกหลนบนจาน
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วรรณสา หมุดใหม ศศิธร นุริตมนต 

วราภรณ  ใจประนพ และWang 

Zhiguo. (2562). ความคงทนในการ

จําศัพทภาษาจีนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป ท่ี  4  -6 โดยใช

กิจกรรมคายภาษาตามทฤษฎีการ

เรียนการสอนแบบโตตอบ.วารสาร

ว จ น ะ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 7(1). 21-

40. 
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