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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย

ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม กระบวนการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางหลักสูตร 

3) การประเมินหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารหลักสูตร จำนวน 

3 คน นักศึกษาจีนจำนวน 16 คน และกลุมผูเชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 1) แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบวา หลกัสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน

สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวย 17 รายวิชา หลักสูตรเนนการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาท้ัง 5 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล โดยใหความสำคัญ 

ในดานทักษะการเขียนและการแปลเปนพิเศษ เปดโอกาสใหนกัศึกษาจนีไดเรยีนรวมกบันกัศึกษาไทย 
ผลการประเมินองคประกอบของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร หลกัสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต นกัศึกษาจนี  

 
1นกัศึกษาหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research aimed to develop the one-year-diploma program in 

applied Thai for Chinese students of the Higher Education Institutes in Guangxi, studying 

at Nakhon Pathom Rajabhat University. There were 4 stages of curriculum development 

process: basics information study, curriculum design, the curriculum evaluation, and the 

curriculum improvement. The sample of this study comprised of 3 administrators,  

16 Chinese students, and 8 experts. The research instruments were a structured interview, 

a questionnaire, and an evaluation form. The statistics used for the data analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results of the study showed that the requirement of the diploma program in 

applied Thai was 54 credits, 17 courses. The curriculum emphasized the five language 

skills of listening, speaking, reading, writing and translation. The priorities were writing and 

translation skills. In addition, this curriculum gave a chance for Chinese students to study 

with Thai students. Regarding the results of the curriculum evaluation, it showed that the 

curriculum components in overall were considered appropriate at a high level. 

 

Keywords: curriculum development, diploma program in applied Thai, Chinese students.  

 

บทนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มจัดทำโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

ในมณฑลกวางซีประเทศจีนต้ังแต ป ค.ศ. 2007 โดยรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแบบ “2+1” ซึ่ง

เปนหลักสูตรท่ีศึกษาในประเทศจีนเปนเวลา 2 ป และศึกษาตอปท่ี 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยใหนักศึกษาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายหลังสำเร็จการศึกษา 

เน่ืองจากหลกัสูตรปที ่ 3 ทีใ่ชพัฒนานักศึกษาจนีในโครงการแลกเปล่ียนท่ีสถาบันอดุมศกึษาประเทศจีน
กำหนดน้ันมีเพียงโครงสรางหลักสูตรท่ีระบุเฉพาะช่ือรายวิชาและจำนวนหนวยกิต แตไมมีคำอธิบาย

รายวิชา จุดมุงหมาย และองคประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้น การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรดังกลาว จึงประสบปญหา ดังน้ี 1) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนตามช่ือวิชา
ที่ไมมีคำอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน ทำใหการวางแผนการสอนคอนขางยุงยากและตองใชเวลามาก 

2) ผูสอนตางก็สอนตามความเขาใจของตนเอง ไมไดยึดเน้ือหาท่ีควรกำหนดไวในคำอธิบายรายวิชา 
ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน เน้ือหาท่ีสอนไมตอเน่ืองกัน มีการสอนเน้ือหาซ้ำซอนกันในรายวิชา

ที่กำหนดใหสอนตางกัน เน้ือหาท่ีสอนงายหรือยากเกินไปสำหรับผูเรียน 3) หลักสูตรขาดความ
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ยืดหยุนเพราะรายวิชาในหลักสูตรเปนวิชาบังคับทุกวิชา ไมมีวิชาเลือกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียน

ตามความสนใจและความตองการ ทำใหผูเรียนอาจจะตองเรียนรายวิชาท่ีไมเก่ียวของกับตนเอง

แทนท่ีจะไดเลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจหรือตองการจริง ๆ นอกจากสภาพปญหาของหลักสูตร 

ดังท่ีกลาวมาแลว ประเทศจีนกับประเทศไทยมีการติดตอสื่อสารกันมากข้ึนอันเน่ืองจากการขยายตัว 

ในดานธุรกิจการคาและการลงทุนระหวางท้ังสองประเทศ และความสัมพันธดานสังคม วัฒนธรรม

และการศึกษาที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงตองการบุคลากรท่ีสามารถสื่อสารไดทั้งภาษาจีนและภาษาไทย 

และมีความรูความสามารถเก่ียวของกับวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงการตลาด โลจิสติกส 

และอื่น ๆ เพ่ิมมากข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นวาจำเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา

ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เพ่ือใหมีเอกสารหลักสูตรที่มีรายละเอียดครบถวน สมบูรณ สามารถใชเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียน การสอนท่ีตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

ตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัด

สถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

กรอบแนวคิด 
1. ผู วิจัยไดศึกษากระบวนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมพ 

(Beauchamp, 1981) สงัด อุทรานันท (2528) และวิชัย วงษใหญ (2537) และสรุปไดวา ในการ

พัฒนาหลักสูตรน้ันสามารถดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอน 4 ขั้น ดังท่ีแสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับ 

นักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

2. ผูวิจัยไดศึกษาขอบังคับกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติจีนวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี ป ค.ศ. 2004 (Education Department of Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, 2004) และเกณฑมาตรฐานระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนดโครงสรางและ

องคประกอบท่ีจำเปนของหลักสูตร 

 

วิธีดำเนินการ 
ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนตาง ๆ 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอมูล

พ้ืนฐาน ขั้นท่ี 2 การสรางหลักสูตร ขั้นท่ี 3 การประเมินหลักสูตร และข้ันท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
แตละข้ันมีการดำเนินการในรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2  
การสรางหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3  
การประเมินหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4  
การปรับปรุงหลักสูตร 

ประเมินเอกสารหลักสูตรจากผูเช่ียวชาญโดย ใชแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

 นําความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรในขั้นที่ 3 มาใชเปนขอมูล 

เพ่ือปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร 

1) สภาพของหลักสูตรเดิม 
2) ความตองการและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร 

1) การยกรางหลักสูตร 
2) การตรวจสอบหลักสูตร 
3) การกล่ันกรองหลักสูตรดวยเทคนิคการสนทนากลุม (focus group discussion) 
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ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ไดแก สภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซี ประเทศจีนท่ีสงนักศึกษามาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ความตองการและแนมโนมของหลักสูตรจากกลุมผูบริหารและ 

นักศึกษาท่ีใชหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การดำเนินงานการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ขั้นท่ี 2  การสรางหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

 1.  การยกรางหลักสูตร 

  ผูวิจัยไดยกรางหลักสูตรโดยใชขอมูลจากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในข้ันท่ี 1 และ
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศจีน ประกอบกับผลการสัมภาษณ 

นักศึกษา อาจารยผูสอนชาวจีนและชาวไทยซ่ึงสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญ 

ดานหลักสูตรมากำหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
แหลงขอมูล/ 
ผูใหขอมูล 

เครื่องมือ/ 
การหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

การวิเคราะห
ขอมูล 

1. เพ่ือศึกษาสภาพ
ของหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว 
- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแหงหนานหนิง 

- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหง
หลิ่วโจวซิตี้ 

-  ตารางวิเคราะห - วิเคราะหเน้ือหา  

2. เพ่ือศึกษา         
ความตองการและ
แนวโนมของ      
หลักสูตร 

- ผูบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน 
- นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 16 คน 

-  แบบสอบถาม 
  คา IOC= (0.67-1.00) 

-  แบบสัมภาษณแบบมี  
  โครงสราง  
  คา IOC=(0.67-1.00) 

- วิเคราะห  
  เน้ือหา  
- คารอยละ 
- คาเฉล่ีย 
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 2.  การตรวจสอบหลักสูตร  

  ผูวิจัยทำการตรวจสอบหลักสูตรท่ียกรางข้ึนโดยนำเสนอหลักสูตรตออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือรับคำแนะนำเพ่ือปรับปรุงแกไขในภาพรวม จากน้ัน นำเสนอหลักสูตรตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

เพ่ือรับคำแนะนำในการปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาแตละ

รายวิชา 

 3. การกล่ันกรองหลักสูตร 

  จัดการประชุมสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (focus group discussion) ซึ่งประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจำนวน 5 คน และผูบริหาร

จัดการหลักสูตร จำนวน 1 คน รวมท้ังหมดจำนวน 8 คน เพ่ือวิพากษและกล่ันกรองหลักสูตร โดย

ดำเนินการสนทนาตามกรอบคำถามเก่ียวกับประเด็นท่ีควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรท่ี

กำหนดไวลวงหนา จากน้ัน รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ วิเคราะหเน้ือหาจากเสียงบันทึก

การประชุม และนำขอมูลที่ไดใชในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือใหมีองคประกอบของหลักสูตร 

ครบ 14 องคประกอบ ดังนี้ 1) ปรัชญาของหลักสูตร 2) หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4) ระบบการจัดการศึกษา 5) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 6) ปญหาของ

นักศึกษาและกลยุทธเพ่ือแกปญหา 7) โครงสรางของหลักสูตร 8) คำอธิบายรายวิชา 9) กิจกรรม

เสริมหลักสูตร 10) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค  

12) แนวการจัดการเรียนการสอน 13) หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา และ14) เกณฑการ

สำเร็จการศึกษา 

ขั้นท่ี 3 การประเมินหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑล

กวางซี  ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สรางข้ึน 

เคร่ืองมือ 
ใชแบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง เพ่ือประเมิน

องคประกอบของหลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรอุดมศึกษา สรางเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรต (Likert’s scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซึ่งทุกรายการประเมินมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC) ระหวาง 0.67-1.00  

การะบวนการดำเนินงาน 
1. นำเสนอเอกสารหลักสูตรใหผูเช่ียวชาญท้ัง 8 คนท่ีเขารวมการสนทนากลุมในขั้นท่ี 2 

ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบประเมินเอกสารหลักสูตรเปนเครื่องมือ 

ในการรวบรวมขอมูล 
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2. วิเคราะหขอมูลจากการประเมินเอกสารหลักสูตรโดยใชสถิติ 1) คาเฉลี่ย (   )                 

2) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท (Best 

and Kahn, 1993: 247) ดังน้ี  

 คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

 คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  

 คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

 คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย  

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

3.  สำหรับขอมูลที่ไดจากขอเสนออื่น ๆ ในการประเมิน ใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ขั้นท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา

ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏนครปฐม 

การดำเนินงาน 

ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรโดยนำความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรจากผูเช่ียวชาญ

ในขั้นท่ี 3 มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขในจุดท่ีมีความบกพรองอีกคร้ัง เพ่ือทำใหหลักสูตร

มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชมากข้ึน 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

1. สภาพของหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหง    
หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ ไดขอสรุป ดังน้ี 

 1.1 ใน 2 ปการศึกษาแรกท่ีศกึษาในประเทศจีนน้ัน นกัศึกษาจนีจากมหาวิทยาลัยชนิโจว 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหล่ิวโจวซิตี้ไดเรียน
วิชาเอกท่ีเปนวิชาภาษาไทยมาแลว 620 ชั่วโมง 567 ชั่วโมง และ 648 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งหลักสูตร

ภาษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตางก็มีจุดเดนและจุดออน ดังน้ี 

   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ 1) รายวิชาที่จัดครอบคลุมทักษะการ

ใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน มีวิชาพ้ืนฐานและวิชาท่ีเนนการใชทักษะโดยรวม เชน วิชาภาษาไทย 

ขั้นพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทยและวิชาภาษาไทยช้ันสูง 2) เนนการออกเสียงภาษาไทยเปนพิเศษ โดย
แยกการออกเสียงเปนรายวิชาเดี่ยวท่ีมีหนวยกิตมากถึง 10 หนวยกิตโดยเฉพาะ จุดออน คือ  

X 
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เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาท่ีเนน การพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาท่ีเนนการพัฒนาทักษะ

การเขียนและการแปลมีนอยมาก ซ่ึงจัดไวเพียง 1 รายวิชาท่ีมีจำนวนหนวยกิตเพียง 2 และ 3 หนวยกิต

ตามลำดับ  

   หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ ใหความ

สำคัญตอรายวิชาการอาน และการฟง-พูดเปนพิเศษ ซึ่งรายวิชาการอานมีการจัดการเรียนการสอน

ในทุกภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 12 หนวยกิต การฟงมีการจัดการเรียนการสอน 

ใน 3 ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 10 หนวยกิต จุดออน คือ ไมมีวิชาที่เนนการพัฒนา

ทักษะการเขียน วิชาพ้ืนฐานและวิชาที่เนนการใชทักษะโดยรวม  

   หลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ จุดเดน คือ รายวิชาที่จัด

ครอบคลุมทักษะการใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน มีวิชาพ้ืนฐานและวิชาท่ีเนนการใชทักษะโดยรวม 

จุดออน คือ เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาท่ีเนนการ

พัฒนาทักษะการ 

 1.2 ในปการศึกษาท่ี 3 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีนของท้ังสามสถาบันแตกตางกันออกไป ดังน้ี หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยชินโจวและหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง มีจำนวนหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาจำนวน 17 รายวิชา สวนหลักสูตรของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแหงหล่ิวโจวซิตี้มีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 57 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

จำนวน 18 รายวิชา  เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาหลักสูตรของสถาบันอุดศึกษาแตละแหงตางก็มี

จุดเดนและจุดออน ดังน้ี 

   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ รายวิชาท่ีจัดมีความหลากหลาย ทั้ง

รายวิชาที่พัฒนาทักษะภาษาและรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ จุดออน คือ มีเพียง

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เปนรายวิชาพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยรวม แตไมมีรายวิชาที่เนน
การพัฒนาทักษะการเขียน การฟง การพูดและการแปลเฉพาะดาน 

   หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ รายวิชา 

ที่จัดใหมีความหลากหลาย ใหความสำคัญกับรายวิชาท่ีสอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพมาก 
จุดออน คือ มีรายวิชา การเขียนจดหมายธุรกิจซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนตองมีรายวิชาที่เนนการเขียน

เบ้ืองตนมาเปนการเตรียมความพรอมมากอน แตพิจารณาจากหลักสูตร 2 ปการศึกษาแรก ไมมี
รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการเขียนมากอน และไมมีรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย

เปนรายดานโดยเฉพาะ 
   หลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ จุดเดน คือ รายวิชาท่ีจัดมี                

ความหลากหลายใหความสำคัญกับรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูดานวิชาชีพมาก จุดออน คือ ไมมี

รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ 
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นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว หลักสูตรปการศึกษาท่ี 3 ซึ่งเปนหลักสูตร 1 ปที่เรียน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของทั้งสามสถาบัน ยังมีจุดออนอีกหลายประการท่ีตรงกัน ไดแก  

1) ไมไดกำหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 2) ไมมีคำอธิบายรายวิชา 3) ไมมีแนวการจัดการเรียนการสอน 

4) ไมมีแนว การวัดและประเมินผล 5) ไมมีรายวิชาเพ่ือปูพ้ืนฐานสำหรับการเรียนรูรายวิชาการเขียน

สารนิพนธและการฝกประสบการณวิชาชีพ 6) ไมมีคำอธิบายรายวิชาสำหรับรายวิชาขั้นสูงซึ่งเปน

รายวิชาที่ตองสอนตอเน่ืองจากวิชาพ้ืนฐาน ทำใหเกิดการสอนเน้ือหาท่ีซ้ำกับเน้ือหาท่ีนักศึกษาได

เรียนมากอนแลวใน 2 ปการศึกษาแรกหรือการสอนเน้ือหาท่ีงายเกินไปสำหรับนักศึกษา 7) มีรายวิชา

ที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ เชน การทองเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจ แตไมไดเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการ 

2.  ความตองการและแนวโนมหลักสูตร 

 จากการศึกษาความตองการและแนวโนมของหลักสูตรจากผูบริหารและการสอบถาม 

นักศึกษา ไดขอคนพบ ดังน้ี 

 2.1 การสัมภาษณผูบริหาร ผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

   2.1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรควรมีลักษณะ 1) พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะการ

ใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน 2) พัฒนาใหนักศึกษามีวิชาความรูในดานอ่ืนเพ่ือเตรียมความพรอมในดาน

การประกอบอาชีพในอนาคต 3) พัฒนาใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม และสภาพสังคมไทย 4) พัฒนา

ใหนักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมได 

   2.1.2 ขอจำกัดของหลักสูตรเดิม คือ 1) ไมไดกำหนดจุดมุงหมาย คำอธิบาย

รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ประกอบกับผูสอนก็ไม

ทราบพื้นฐานของนักศึกษามากอน จึงสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอน 2) หลักสูตร

ขาดความยืดหยุน กำหนดรายวิชาอยางแนนอนตายตัว นักศึกษาไมมีโอกาสที่จะเลือกเรียนตาม

ความสนใจและความตองการ 3) เนนการพูดกับการอานเปนหลัก ขาดรายวิชาท่ีเนนการเขียน  
โดยเฉพาะรายวิชาที่เนนการเขียนตามรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนมากสำหรับนักศึกษา 

4) บางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับผูเรียน 5) ขาดแคลนตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชา
ในหลักสูตร 

   2.1.3 ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

เขารวมกิจกรรมในเทศกาลตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาไทย เปนตน 
   2.1.4 ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทยโดยพิจารณาจาก

พ้ืนฐานทางดานภาษาไทยของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

   2.1.5 ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรไดแก 1) ควรมีการประเมินหลักสูตรดวย

กระบวนการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินอยูเสมอ อาจเปน 3 หรือ 5 ปตอครั้งก็ได 
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ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและผลการวิจัย 2) ควรมีการพัฒนาตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชาใน

หลักสูตร 

 2.2 การสอบถามนักศึกษา 

   2.2.1 นกัศึกษารอยละ 75.00 เห็นวาควรจัดการฝกประสบการณวิชาชพีในประเทศไทย 

   2.2.2 นักศึกษารอยละ 93.75 เห็นวาจำเปนท่ีจะตองจัดใหนักศึกษาจีนเรียนรวม

กับนักศึกษาไทยโดยใหเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1) จะเพ่ิมโอกาสการแลกเปล่ียนท้ังทางดานภาษาและ

วิชาความรูดานอ่ืน ๆ ใหกับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจนี 2) นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ 

ตามความสนใจและความตองการของตน สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3) จะทำใหนักศึกษาจีนมีเพ่ือนคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะทำใหนักศึกษาจีนมีโอกาสฝกทักษะการใช

ภาษาไทย และไดเรียนรูวิถีชีวิตของวัยรุนไทย โดยมีเพ่ือนคนไทยเปนท่ีปรึกษาหรือผูชี้แนะ 4) ทำให

นักศึกษาไดเรียนรูพ้ืนฐานวิชาชีพอีกหน่ึงสาขานอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
ตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

   2.2.3 สาขาวิชาอื่นท่ีนักศึกษาจีนสนใจจะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ดังที่แสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 สาขาวิชาที่ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย 

หมายเหตุ: * นักศึกษาจำนวน 16 คน ที่ไดรับการสอบถาม มีจำนวน 1 คน เห็นวาไมจำเปน

ตองเรียนรวมกับนักศึกษาไทย  

 
(N=15*) 

 ( )  
 1 6.67 

 4 26.67 
    3 20.00 

 3 20.00 
 1 6.67 

 3 20.00 
 0 0.00 

 15 100 
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จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาจีนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทยในสาขาวิชาการ

จัดการอาหารมากท่ีสุด มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมาไดแก สาขาวิชาการตลาด 

ธุรกิจระหวางประเทศและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20 ไมมี 

นักศึกษาสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 

   2.2.4 รายวิชาที่นักศึกษาเห็นวาควรจัดเขาไปในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรที่

พัฒนา ไดแก 1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การอาน

ภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 4) การอานภาษาไทยในส่ือสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) ไทย

ศึกษา 6) การเขียนตามรูปแบบ 7) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 8) การเขียนภาษาไทย 9) หลักภาษา

ไทย 10) การแปล 11) ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ 

   2.2.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากนักศึกษา มดีงัน้ี 1) ควรเพ่ิมวชิาหรอืกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการปฏิบัติใหมากข้ึน 2) ควรเพ่ิมกิจกรรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 

นักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีนใหมากข้ึน 3) ตำราหรือเอกสารท่ีใชประกอบการสอนควรเช่ือมโยง 

กับความตองการของสังคม เพ่ือความเปนไปไดในการประยุกตใชในอนาคตจริง ๆ 4) ควรสงเสริม 

ใหนักศึกษาจีนเขารวมกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติรวมกับนักศึกษาไทย 

 จากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตท่ีพัฒนาข้ึนควรมีหนวยกิต

ตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาอยางนอย 17 รายวิชา เนนการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาท้ัง 5 ดาน โดยเฉพาะการเขียนและการแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวม

กับนักศึกษาไทย โดยจัดใหมีกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น กำหนดจุดมุงหมาย โครงสราง คำอธิบาย

รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือแกไขขอบกพรองของ

หลักสูตรเดิม 

ตอนท่ี 2 ผลการสรางหลักสูตร  
หลักสูตรที่สรางข้ึนมีชื่อวา “หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต” ซึ่ง

องคประกอบในหลักสูตรมีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 

 (1)  ปรัชญาของหลักสูตร ภาษาไทยเดน เกงวิชาชีพ มีคุณธรรม เคารพวัฒนธรรมไทย 
 (2)  หลักการและเหตผุลของหลกัสตูร มุงพัฒนานักศึกษาใหมทีัง้ทักษะการใชภาษาไทย 

และมีความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาชีพทางดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ การตลาด โลจิสติกส  

หรือสาขาวิชาอื่น ๆ เพ่ือรองรับธุรกิจดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 (3)  จุดมุงหมายของหลักสูตร 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจภาษาไทย 

สามารถติดตอสื่อสารแลกเปล่ียนดานสังคม วัฒนธรรมและการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะความสามารถดานวิชาชีพ 3) เพ่ือใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม และพรอมที่จะนำความรู ความสามารถไปใชพัฒนาตนเองและสังคม 
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 (4)  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบ 3 ภาคการศึกษา โดยจัดภาคการศึกษาท่ี 3 

(ภาคการศึกษาฤดูรอน) เพ่ิมขึ้นจากระบบทวิภาคตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนจริง 

 (5)  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 1) เปนนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกตหรือ

สาขาวิชาภาษาไทย 2) ไดศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีนมาแลวเปนเวลา 

2 ปการศึกษา 3) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปการศึกษาท่ีศึกษาในประเทศจีนไมต่ำกวา 

2.00 4) มีความสามารถและส่ือสารดวยภาษาไทยได 5) มีความประพฤติดี และ 6) มีสุขภาพกาย

และจิตท่ีดี ไมมีโรคท่ีสงผลกระทบตอการเรียน 

 (6)  ปญหาของนักศึกษาและกลยุทธเพื่อแกไขปญหา เสนอแนวทางการพิจารณา

ทั้งปญหาแรกเขาและปญหาเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ตลอดจนเสนอกลยุทธการแกปญหาดังกลาว 

 (7)  โครงสรางของหลักสูตร จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 

หนวยกิต รวมถึงหมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และหมวด

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต ซึ่งแตละหมวดวิชามีรายวิชา ดังน้ี  

   ก.  หมวดวิชาบงัคบั มทีัง้หมด 36 หนวยกิต ประกอบดวย 12 รายวิชาดงัน้ี 1) ภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสาร 2) การอานภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 3) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การอานภาษาไทยในส่ือสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) การเขียนภาษาไทย 6) หลักภาษา

ไทย 7) การเขียนตามรูปแบบ 8) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 9) ไทยศึกษา 10) การแปล 11) ความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

   ข. หมวดวิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชากลุมใดกลุมหน่ึงจาก

กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    (1)  กลุมวิชาการจัดการอาหาร ประกอบดวย 6 รายวิชาดังน้ี 1) ขนมไทย  

2) อาหารไทย 3) การแกะสลักผักและผลไม 4) ธุรกิจการจัดดอกไมในงานเล้ียง 5) การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในงานบรกิาร และ 6) การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร ซ่ึงแตละรายวิชามจีำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏบัติ 2 ชั่วโมง และการคนควาอิสระ 5 ชั่วโมง (2-2-5) 

    (2)  กลุมวิชาการตลาด ประกอบดวย 8 รายวิชาดังน้ี 1) หลักการตลาด 2) การ
บริหารชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน 3) พฤติกรรมผูบริโภค 4) การส่ือสารการตลาด  

5) กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 6) กลยุทธการตลาด 7) การตลาดโลก 
และ 8) เศรษฐศาสตรทั่วไป ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  

3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (3)  กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 7 รายวิชาดังน้ี 1) การเงิน

และการธนาคารระหวางประเทศ 2) เศรษฐศาสตรทั่วไป 3) หลักการธุรกิจระหวางประเทศ 

4) การตลาดระหวางประเทศ 5) การจัดการองคการตางวัฒนธรรม 6) การจัดการธุรกิจระหวาง
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ประเทศ และ 7) การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา ซ่ึงแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (4) กลุมวชิาการจดัการโลจิสตกิส ประกอบดวย 6 รายวิชาดงัน้ี 1) เศรษฐศาสตร 

ทั่วไป 2) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ 

4) การขนสงและการกระจายสินคา 5) การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา และ 6) กลยุทธในการ

จัดการโลจิสติกส ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การ

ปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (5)  กลุมวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติ ประกอบดวย 6 รายวิชาดังน้ี  

1) ภาษาศาสตรภาษาไทย 2) ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย 3) การอานและการ

เขียนสารคดี 4) ภาษาไทยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การอานภาษาไทยเพ่ือพัฒนาชีวิตสังคม 

และ 6) การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  

3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

   ค.  หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีทั้งหมด 6 หนวยกิต ประกอบดวย 

2 รายวิชา ดังน้ี การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ   

 (8)  คำอธิบายรายวิชา จัดทำคำอธิบายรายวิชาครบทุกรายวิชาตามผลการสัมภาษณ

จากนักศึกษาและอาจารยผูสอน 

 (9)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก 1) ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 2) เขารวมกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดขึ้น 3) เขารวมกิจกรรมนอกหองเรียนกับนักศึกษาไทย และ 4) เลน

กีฬาประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะกีฬาแบบไทยนอกเวลาเรียน  

 (10) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ไดแก 1) ภาษาเดน 2) รูวิชาชีพ 3) เขาใจ

วัฒนธรรมไทย และ 4) มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 
 (11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค ไดแก ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม

และทักษะทางปญญา 2) ความรูดานภาษาไทยและวิชาชีพ และ 3) ความสามารถดานอ่ืน ๆ 

 (12) แนวการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการเรียนรูรายวิชา การเขียนสาร

นิพนธ และการฝกประสบการณวิชาชีพ โดย 1) ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ มุงพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนและทำใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 2) ยึดหลักการ

พัฒนาทักษะภาษาไทยของผูเรียนเปนหลัก เสริมดวยวิชาความรูที่เปนพ้ืนฐานวิชาชีพ เนนการจัด 

การเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาไทย ขยายโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรูและกับนักศึกษาไทยใหกับ 

นักศึกษาจีนท้ังในและนอกหองเรียน 3) เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติและการเรียนรูดวยประสบการณจริง

ของผูเรียนเอง 4) สอดแทรกความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวใหอยูในสังคมไทย 

ไดอยางมีความรูดานการรูคุณคา วัฒนธรรม และประเพณีไทย และ 5) จัดใหมีการวัดผล ติดตาม
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และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยประเมินผลท้ังการดำเนินกิจกรรมการเรียน 

การสอน กระบวนการทำงาน และชิ้นงานของนักศึกษา 

 (13) หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกำหนด

ใหสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซีประเทศจีนท่ีเก่ียวของกำหนดเกณฑการเทียบโอนตามความ

เหมาะสม 

 (14) หลักเกณฑการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) มีความประพฤติดี 2) ผานกิจกรรม

ตามที่หลักสูตรกำหนด 3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามที่หลักสูตรกำหนด 

4) เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร ผานตามเกณฑการประเมินผล และ 5) ไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินหลักสูตรโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญท้ัง 8 คนท่ีเขารวมการสนทนา

กลุมในขั้นท่ี 2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา ผลการประเมินดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร 

    S.D.   
1.  4.25 0.52  
2.  4.04 0.57  
3.  4.53 0.60  
4.  4.29 0.56  
5.  4.50 0.53  
6.  4.25 0.69  
7.  4.19 0.57  
8.  4.46 0.63  
9.  4.63 0.56  
10.  4.38 0.50  
11.  4.22 0.53  
12.  4.28 0.64  
13.  4.28 0.68  
14.  4.83 0.39  

 4.37 0.20  
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จากตารางท่ี 5 พบวา องคประกอบของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (   =4.37) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักเกณฑการสำเร็จการศึกษามี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่น ๆ ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

4.  ผลการปรับปรุงหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยจัดรายวิชาการเขียน

วิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ี 1 และจัดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการ

ศึกษาท่ี 2 เพ่ือใหตอเน่ืองกับการฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 3 

 

อภิปรายผล 
ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยรวมความเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาหลักสูตรที่พัฒนามีความสมบูรณ

และนำไปใชเปนขอมูลในการกำหนดแนวการจัดการเรียนการสอนไดจริง ซึ่งสอดคลองการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบ้ืองตนสำหรับชาวตางชาติของวนิดา กริฟฟท (2554) และวิรัช วงคภินันท

วัฒนาและคณะ (2549) กลาวคือ ไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงพัฒนาข้ึนตามหลักการพัฒนา

หลักสูตรและมีความเปนไปไดในการนำไปใชจริง 

ผลการวิจัยท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี เน่ืองมาจาก 

1.  หลักสูตรไดพัฒนาตามกระบวนการ ดังน้ี 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูลท่ีจะ

นำไปสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ การสัมภาษณผูบริหารจัดการ
หลักสูตร และการสอบถามนักศึกษา 2) ยกรางหลักสูตรโดยนำผลท่ีไดซึ่งสามารถสื่อถึงจุดเดนและ

จุดออนของหลักสูตรเดิม ชี้ใหเห็นถึงความตองการของท้ังนักศึกษาจีน ผูบริหาร ตลอดจนความ

ตองการและแนวโนมของหลักสูตรมาเปนขอมูลในการยกรางหลักสูตร จากน้ัน ทำการตรวจสอบ

หลักสูตรและการกล่ันกรองหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและหลักสูตร 3) ประเมินหลักสูตร

โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและหลักสูตร และ 4) ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน 
ซ่ึงเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรและสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ

พรภิรมย แกวมีแสง (2550) และวิชชุดา แสงสำลี (2550) กลาวคือ มีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานโดยใช

วิธีการสอบถามความตองการและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรกอนการยกรางหลักสูตร ตรวจสอบ

หลักสูตรโดยใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในลักษณะการสนทนากลุม และใชแบบประเมินแบบ

มาตราประมาณคาในการประเมินหลักสูตร 

X 
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2. หลักสูตรไดกำหนดใหผูเรียนมีทั้งทักษะและความสามารถตาง ๆ และคุณลักษณะพิเศษ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย แหมี่น (Wei Mian, 2553) กลาวคือ นักศึกษาจีนควรพัฒนา

ตนเอง ดังน้ี 1) ตองมีการสรางสมความชำนาญใหม ๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหคงความ

สามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีทัศนคติที่ดีใน

การทำงาน 4) มีการวางแผนการทำงาน และ 5) มีการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค และเอกสาร

หลักสูตรไดผานการตรวจสอบเน้ือหาจากอาจารยผูสอนนักศึกษาจีนและ การกล่ันกรองโดยการ

สนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาดานหลักสูตร ตลอดจนผูบริหารจัดการหลักสูตร ครอบคลุม

ทุกองคประกอบสำคัญของหลักสูตร สอดคลองกับแนวการพัฒนาหลักสูตรของมาหามะรอสลี แมยู

และคณะ (2552) ในเรื่องที่มีการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูชวยกล่ันกรองหลักสูตร  

3. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีจุดเดนที่แตกตางจากการดำเนินการตามหลักสูตรเดิม คือ ไดเปด

โอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทย โดยจัดใหนักศึกษาจีนเลือกเรียนรายวิชาในสาขา

วิชาอื่นตาม ความสนใจ และความสามารถดานพ้ืนฐานภาษาไทยของตน ซึ่งสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งภาษา ความรู

เฉพาะดาน และวิถีชีวิตไทยกับนักศึกษาไทยใหกับนักศึกษาจีน เปนอีกทางหน่ึงท่ีดีสำหรับการพัฒนา

นกัศึกษาจนีสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต เปนวิธีการท่ีสามารถบรรลทุัง้เปาหมายในการพัฒนาภาษาไทย

และพัฒนาวิชาความรูทางดานวิชาชีพใหกับนักศึกษาจีนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสำหรับ 

การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของท้ังอาจารยผูสอนและนักศึกษาจีนท่ีได
จากผลการสัมภาษณและการสอบถาม สอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย ซีน (Wei Xin, 2553) ที่ได

ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย นักธุรกิจ และนักศึกษาจีนตอการเรียนภาษาไทยในมณฑลกวางซี 

ซึ่งชี้วาภาษาจะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร แตหากขาดความรูความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพตาง ๆ ก็ไมอาจทำใหธุรกิจดำเนินไปไดดวยดี  
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำหลักสูตรไปใช 

 1.1 ควรนำเสนอผลการวิจัยตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถาบันอุดมศึกษา 
ในมณฑลกวางซี เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินการใชหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนแทนหลักสูตรเดิม 

 1.2 ควรนำเสนอผลการวิจัยตอสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซีที่ยังไมมีความ

รวมมือดานการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา

ตาง ๆ ในมณฑลอ่ืนท่ีมีการทำโครงการวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพ่ือเผยแพร 

ผลการวิจัย 
 1.3 ควรจัดกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่นตามความสนใจและความตองการจริงของ 

ผูเรียนแตละรุน 
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 1.4 ควรมกีารสอบเทยีบพ้ืนฐานภาษาไทยตามเกณฑทีน่าเช่ือถอืเพ่ือคดัเลือกนักศึกษาจนี

เรียนรวมกับนักศึกษาไทย 

 1.5 ควรมีการสอบเทียบพ้ืนฐานภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีเขาใหม เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการกำหนดแนวทางการปรับพื้นฐานภาษาไทยและแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหกับ 

นักศึกษา 

 1.6 ควรมีการสำรวจพ้ืนฐานและความตองการของนักศึกษากอนท่ีจะดำเนินการเรียน

การสอนรายวิชาแตละรายวิชา เพ่ือเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากงายท่ีเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะ ๆ เชน ทุก 3 หรือ 5 ป เพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละรุนและสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 2.2 ควรดำเนินการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพของผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือ

ใชเปนขอมลูในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 2.3 ควรมีการพัฒนาตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชาในหลักสูตร 

 

สรุป 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ี ไดหลักสูตรท่ีประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมรายวิชาการพัฒนาทักษะการ

ใชภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล ใหความสำคัญในดานการเขียนและ 

การแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนไดเรียนรวมกับนักศึกษาไทยตามความสนใจและความตองการ 

จัดรายวิชาเปนหมวดหมู จำนวน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดหมวดวิชาเลือกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมวิชาการจัดการอาหาร กลุม

วิชาการตลาด กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส และกลุมวิชาภาษาไทย
สำหรับชาวตางชาติ เพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการ นอกจากน้ี 

หลักสูตรที่พัฒนายังใหรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของหลักสูตรถึง 14 องคประกอบเพ่ือให
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ซึ่งหลักสูตรเดิมไมไดกำหนด 
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