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ค าน า 

 จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ที่มีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า 
โดยมี แม่น้้าเมยเป็นพรมแดนกั้น ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตรและถ้ารวมตลอดแนวชายแดนแล้วจะ
มีระยะทางยาว 580 กิโลเมตร โดยมีอ้าเภอที่เป็นเขตชายแดน 5 อ้าเภอ คือ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด 
อ้าเภอท่าสองยาง  อ้าเภอพบพระ และอ้าเภออุ้มผาง จากสถิติการค้าชายแดนอ้าเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อเปรียบเทียบการค้าชายแดนรายจังหวัดอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นจุด
การค้าที่มีการส่งออกสูงที่สุดรองลงมา คือ ด่านระนอง และด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 จากการที่รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจัดตั้งให้ จังหวัดตาก  
(อ้าเภอแม่สอด-พบพระ-และ อ้าเภอแม่ระมาด) เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่องก้าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ลงวันที่   
19 มกราคม 2558 วิทยาลัยชุมชนตากซ่ึงมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือน้าร่องให้กับพ้ืนที่อ่ืน วิทยาลัยชุมชนตากเห็น
ถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้ด้าเนินการศึกษา ส้ารวจข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลความต้องการ จากการเปิดการ
เรียนการสอนภาษาพม่าภายใต้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต 
รวมถึงการบริการวิชาการ ของงานวิชาการวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีสถิติเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี และจากการส้ารวจข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการ DACUM ภายใต้มาตรฐานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถติดต่อค้าขายชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนทั่วไป บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตากที่มีความสนใจ เพ่ือช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของคนในพ้ืนที่ให้สามารถมีอาชีพและ        
มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 หลักสูตรนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความเสียสละ  และความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน วิทยาลัยชุมชนตาก
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่  1 
องค์ประกอบของหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร  ภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน 
Certificate in Myanmar Language for Border Trade 

 
1.  ชื่อหลักสูตร     
     (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร ภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน 
     (ภาษาอังกฤษ)  :  Certificate in Myanmar Language for Border Trade 
2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
 (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร ภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน 
 (ภาษาอังกฤษ) : Certificate in Myanmar Language for Border Trade 
 
3.  หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร  
 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาจากสถิติการค้าชายแดนอ้าเภอ   
แม่สอด จังหวัดตาก ในรอบ 3 ปี (ปี 2556-2558) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละกว่าสี่หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจากกอง
ความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ) การค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้าขายของกลุ่ม
ผู้ประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าจากประเทศเมียนมาเข้ามาท้าการค้าที่ชายแดน   
จังหวัดตาก 

จากการประเมินพบว่าการค้าชายแดนไทย -เมียนมา จะขยายตัวเพ่ิมจากเดิมอีกมาก เพราะ 
จังหวัดตากได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาถนนสาย            
เมียวดี-กอเกร็ก บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี หากด้าเนินการแล้วเสร็จนั้นหมายถึงการขนส่งสินค้าระหว่าง     
ไทย-เมียนมา มีความสะดวกยิ่งขึ้น จนส่งผลให้มีการค้าขายขยายตัวมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามในการ
ติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา ภาษาพม่านับเป็นภาษาเศรษฐกิจภาษาหนึ่งควบคู่กับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ จึงมคีวามจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ภาษาพม่าเพ่ือใช้ในการติดต่อค้าขาย 

วิทยาลัยชุมชนตาก ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตรภาษาพม่าเพ่ือการค้า
ชายแดน เพื่อตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น และรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกท้ังยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

4. หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.1 วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.2 คณะท้างานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยชุมชนตาก 

 
5. ปรัชญาของหลักสูตร 
 เชี่ยวชาญภาษาพม่า ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง 
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6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6.1  เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน 
6.2  เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะและกระบวนการ ในการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน 
6.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดการใช้ภาษาพม่า 

เพ่ือการค้าชายแดน 
6.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ภาษาพม่าเพ่ือการประกอบธุรกิจการค้าชายแดน 
6.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

7. ก าหนดการเปิดสอน 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
8.1 จบการศึกษาไม่ต่้ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
8.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  
8.3 สามารถสื่อสารภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน หรือผ่านการเรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต วิชาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร จ้านวน  60  ชั่วโมง 
8.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนก้าหนด 

 

9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
9.1 ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนก้าหนด 
9.2 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ตามก้าหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยชุมชน 
 

10. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ               
มีระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

11. แผนการรับนักศึกษา/จ านวนนักศึกษา 
จ้านวนนักศึกษา   20  คน 

 

12. การคิดหน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2556 เป็นหลัก ดังนี้ 
 12.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
 12.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 

12.3  การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
 12.4  การท้าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท้าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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13. จ านวนหน่วยกิต 
 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

14. ระยะเวลาการศึกษา 
ใช้เวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา  แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

 

15. รหัสวิชา  
รหัสวิชา ใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 660/2546  เรื่อง อนุมัติให้ใช้หลักสูตร

ระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2546 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ดังนี้ 
      ประกอบด้วยเลข 9 ตัว ยกตัวอย่าง เช่น 630218ABB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้ 

63   หมายถึง  รหัสจังหวัดตาก 
02 หมายถึง  รหัสหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
18 หมายถึง  รหัสหมู่วิชาในหมวดวิชานั้นๆ (ภาษาพม่า) 
A แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา นั้นๆ 
 1   หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน  หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต้น 
 2   หมายถึง  วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง 
 3   หมายถึง  วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ 
BB แทนตัวเลขล้าดับที่ของรายวิชา (01-99)  

16. โครงสร้างหลักสูตร 
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต  แต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

  1.  รายวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
                        2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     9 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาชีพ     18 หน่วยกิต 
      2.3 การฝึกงาน      3 หน่วยกิต 
 

17. รายวิชาในหลักสูตร 
 1. รายวิชาพื้นฐาน  6   หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
630218101 พ้ืนฐานภาษาพม่า 3(2-2-5) 

 Basic Myanmar Language  
630711102 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Program  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ           30 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          9   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
630463201 สังคมและวัฒนธรรมเมียนมา 3(3-0-6) 

 Myanmar Society and Culture  
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630602201 การบัญชีส้าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Accounting for Entrepreneur  

630607201 ธุรกิจและการค้าของเมียนมา 3(2-2-5) 
 Myanmar Business and Trading  

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ              18   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630406201 กฎหมายการค้าชายแดน 3(3-0-6) 
 Border Business Law  

630218209 ภาษาพม่าเพ่ือการเจรจาต่อรองทางการค้า 3(2-2-5) 
 Myanmar Language  for Trade Negotiation  

630218210 ภาษาพม่าเพ่ือการจัดท้าแผนธุรกิจการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
 Myanmar Language for Business Planning in 

Border Trade 
 

630218211 ภาษาพม่าเพ่ือตลาดการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
 Myanmar Language for Border Trade Marketing  

630604201 การสัมมนาการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
 Seminar in Border Trade  

630611201 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับเมียนมา 3(2-2-5) 
 Thai - Myanmar Logistics Management  

 
 

2.3 วิชาการฝึกงาน       3     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630218301 การฝึกงาน  3(135) 
 On the Job Training  

18.แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630218101 พ้ืนฐานภาษาพม่า 3(2-2-5) 
630711102 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
630463201 สังคมและวัฒนธรรมเมียนมา 3(3-0-6) 
630602201 การบัญชีส้าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
630406201 กฎหมายการค้าชายแดน 3(3-0-6) 
630218209 ภาษาพม่าเพ่ือการเจรจาต่อรองทางการค้า 3(2-2-5) 

 รวม 18(14-8-32) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
630607201 ธุรกิจและการค้าของเมียนมา 3(2-2-5) 
630218210 ภาษาพม่าเพ่ือการจัดท้าแผนธุรกิจการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
630218211 ภาษาพม่าเพ่ือตลาดการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
630604201 การสัมมนาการค้าชายแดน 3(2-2-5) 
630611201 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับเมียนมา 3(2-2-5) 
630218301 การฝึกงาน 3(135) 

 รวม 18(10-145-25) 
 
19. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     19.1 นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ตกลงกับผู้สอนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชา หากมีเวลาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ต่้ากว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ที่จะให้มีสิทธิ์
ได้รับการวัดและการประเมินผลในรายวิชา ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลจะได้รับผลการเรียนเป็น F 
หรือ อักษร U  
     19.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแสดงระดับผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ให้ก้าหนด ดังนี้      
 

ระดับผลการเรียน ระดับคะแนน ค่าระดับ ความหมาย 
A 90-100     4.0 ดีเยี่ยม (excellent) 
B+ 80-89     3.5 ดีมาก (very good) 
B 70-79     3.0 ดี (goof) 
C+ 65-69     2.5 ค่อนข้างดี (above average) 
C 60-64     2.0 พอใช้ (average) 
D+ 55-59     1.5 อ่อน (below average) 
D 50-54     1.0 อ่อนมาก (poor) 
F 0-49       0 ตก (fail) 
I  ใช้ส้าหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ยัง 

 ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 

19.2.1การให้ F จะกระท้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
19.2.1.1 นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
19.2.1.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ 
            วิทยาลัยชุมชนก้าหนด  
19.2.1.3 นักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ และได้รับการตัดสินให้ตก 

19.2.2  I (Incomplete) ใช้ส้าหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์    
ที่นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลอัน
สมควร และต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด้าเนินการขอรับการ
ประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน I ให้ด้าเนินการ 
ดังนี้   
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  19.2.2.1 กรณีที่นักศึกษายังท้างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตาม
เวลาที่ก้าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้จากคะแนนที่มี
อยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากไม่ส่งผลการเรียนรู้ตามก้าหนด ให้ปรับระดับคะแนนเป็น F 
  19.2.2.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบและวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในระยะเวลา
ที่วิทยาลัยก้าหนด ให้ผู้สอนปรับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้จาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  19.2.2.3 กรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียน I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและด้าเนินการแก้ I ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ต้องช้าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน 
      19.3 สัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ส้าหรับการเทียบโอนหรือเทียบผลการเรียนหรือใช้ในงานทะเบียน 
   สัญลักษณ์   ความหมาย 

   P    ผ่าน (Pass) 
   S    พอใจ (Satisfactory) 
   U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W    ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
  AU    การเรียนเสริมความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 19.3.1  P (Pass) ใช้ส้าหรับการบันทึกรายวิชาที่โอนผลการเรียนรู้จากสถาบันอ่ืน ให้แสดงผลการ
เรียนรู้ด้วยอักษร P (Pass) โดยนับจ้านวนหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ือการส้าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร แต่ไม่น้าจ้านวนหน่วยกิตไปรวมเพ่ือหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 19.3.2 การให้ S (Satisfactory) กับ U (Unsatisfactory) ใช้ส้าหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่น้าค่า
ของหน่วยกิตมาค้านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

19.3.3  W (Withdrawal) ใช้ส้าหรับบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้อง
ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก้าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
 19.3.4  AU (Audit) ใช้ส้าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังหรือการเรียนเสริมความรู้ โดยไม่นับหน่วย
กิตและผู้ลงทะเบียนปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก้าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก้าหนดได้ ให้ถือว่า
นักศึกษายกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   19.4  การส้าเร็จการศึกษา  
 ผู้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 19.4.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 19.4.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 19.4.3 มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตามข้อ 14 
 19.4.4 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของวิทยาลัยชุมชน  
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ส่วนที่ 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดรายวิชา 

 
1. รายวิชาพื้นฐาน หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานส้าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มีรายวิชาดังนี้ 
 

630218101   พื้นฐานภาษาพม่า 
Basic Myanmar Language 

 3(2-2-5) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่านและเขียนภาษาพม่า เพ่ือใช้ในชีวิตประจ้าวัน  ผ่านบทสนทนา
และการรับข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมเมียนมาที่สอดแทรกในการใช้ภาษาพม่า อาทิ การทักทาย  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล มารยาทในการใช้ภาษา  และการรับภาษาในพ้ืนที่ชุมชนชายแดน 
 
630711102   โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Business Program 
 3(2-2-5) 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลค้า ตารางค้านวณ และน้าเสนองาน ในการพิมพ์
และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการน้าเสนองาน การแทรก
รูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม 
  

 

630463201  สังคมและวัฒนธรรมเมียนมา 
Myanmar Society and Culture 

 3(3-0-6) 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้สังคมวิถีชีวิต และประเพณวีัฒนธรรมของชาวเมียนมา ผ่านกระบวนการรับรู้ตัวบททาง
วัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร และธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งโดยการศึกษาจากผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการลง
พ้ืนที่เพ่ือสัมผัสกับชุมชนโดยตรง 
 

 

 

630602201  การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
Accounting for Entrepreneur 

 3(2-2-5) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสมุดบันทึก
รายการขั้นต้น การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีส้าหรับกิจการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ  
การปิดบัญชีแยกประเภท การออกงบทดลอง งบดุล  และงบก้าไรขาดทุน  
 
 
 
 

http://ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย.blogspot.com/2012/11/traditional-thailand.html
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630607201  ธุรกิจและการค้าของเมียนมา 
Myanmar Business and Trading 

 3(2-2-5) 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบธุรกิจการค้าและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน ในพ้ืนที่ชายแดนไทยเมียนมา 
 

630406201 
 

กฎหมายการค้าชายแดน  
Border Business Law 

 
3(3-0-6) 

   

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทบาทและความส้าคัญของการค้าชายแดนหลักปฏิบัติผู้ประกอบการค้าชายแดน             
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนทั้งในด้านการส่งเสริมและการควบคุมของรัฐบาล อาทิ กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น 
  
630218209  ภาษาพม่าเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้า 

Myanmar Language  for Trade Negotiation 
 3(2-2-5) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค้าศัพท์  ส้านวน  ภาษาพม่าเพ่ือใช้ในการต่อรองทางการค้า โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการ
เจรจาต่อรองผ่านการใช้ภาษาพม่า ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และค้านึงถึงสถานะทางสังคม เพศสภาวะ 
วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ของคู่สนทนา  
 
630218210  ภาษาพม่าเพื่อการจัดท าแผนธุรกิจการค้าชายแดน 

Myanmar  Language  for  Business Planning  
in Border Trade 

 3(2-2-5) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค้าศัพท์ส้านวนภาษาพม่าในการจัดท้าแผนธุรกิจการค้าชายแดน โดยจ้าลองสถานการณ์และ
กิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ อาทิ ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการตลาดและอ่ืนๆ 
 
630218211  ภาษาพม่าเพื่อตลาดการค้าชายแดน 

Myanmar  Language for Border Trade Marketing 
 3(2-2-5) 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาข้อมูลข่าวสารภาษาพม่าเพ่ือเข้าถึงความหมายและความส้าคัญของการตลาดที่ เป็นปัจจัยและ
ส่งผลต่อธุรกิจการค้าตลาดชายแดน อีกทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ก้าหนดเป้าหมายแบ่งส่วนตลาด  
วางต้าแหน่งสินค้า ใช้ส่วนประสมทางการตลาด น้าสินค้าออกสู่ตลาด ตลอดจนใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาด 
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630604201 

 สัมมนาการค้าชายแดน 
Seminar in Border Trade 

  
3(2-2-5) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเด็นการค้าชายแดนในรูปแบบการจัดสัมมนาภาษาไทย-พม่า โดยนักศึกษา ผู้มีประสบการณ์ 
วิทยากร วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาการค้าชายแดนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียด สาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางแก้ไข ผ่านการอภิปราย  ซักถาม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิด และจัดท้าเป็นข้อสรุป
เผยแพร่ต่อท้องถิ่น 
 
630611201  การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่างไทยกับเมียนมา 

Thai - Myanmar Logistics Management 
 3(2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาบทบาทและความส้าคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อการด้าเนินธุรกิจการค้าชายแดน ระหว่างไทยกับ
เมียนมา การวางแผนการจัดส่ง  การบริหารวัสดุ  การขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ การ
กระจายสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับเมียนมา 
 
 

630218301  การฝึกงาน   
On the Job Training  

 3(135) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายที่มีความ
พร้อม ขอบข่ายงานที่ฝึก ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม การติดต่อและค้าขายตลอดแนวพ้ืนที่ชายแดน การใช้ภาษาพม่าเพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ จ้าเป็นต้องใช้ภาษาพม่าในการเจรจา
ติดต่อสื่อสารให้สามารถด้าเนินกิจกรรมไปได้ด้วยความราบรื่น 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
 

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
ล้าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

 
00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

 
00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

01) หมวดวิชาการศึกษา  ได้จัดหมู่วิชาดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาครุศาสตร์ 
หมู่วิชาหลักการศึกษา 
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
--------------ฯลฯ----------- 
(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์  ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชาปรัชญา 
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษาไทย 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
หมู่วิชาภาษาจีน 
หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน 
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ 
หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
หมู่วิชาภาษาลาว 
หมู่วิชาภาษาเขมร 
หมู่วิชาภาษาพม่า 
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
หมู่วิชาภาษาสเปน 
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
 



- 13 - 
 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 

 
00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 

 (63)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม 
หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 2 มิติ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 3 มิติ 
หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชาจิตวิทยา 
หมู่วิชามานุษยวิทยา 
หมู่วิชาสังคมวิทยา 
หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
หมู่วิชานิติศาสตร์ 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
หมู่วิชาการสื่อสาร 
หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
หมู่วิชาวิทยุ-โทรทัศน์ 
หมู่วิชาการโฆษณา 
หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
หมู่วิชาภาพยนตร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ได้เป็นจัดหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
หมู่วิชาการเลขานุการ 
หมู่วิชาการบัญชี 
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
หมู่วิชาการตลาด 
หมู่วิชาการสหกรณ์ 
หมู่วิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 

หมู่วิชาธุรกิจและการบริการ 
หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาโลจิสติกส์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่วิชาฟิสิกส์ 
หมู่วิชาเคมี 
หมู่วิชาชีววิทยา 
หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
หมู่วิชาศิลปะประดิษฐ์ 
หมู่วิชาสิ่งทอ 
--------------ฯลฯ----------- 
(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรกรรม 
หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
หมู่วิชาพืชไร่ 
หมู่วิชาพืชสวน 
หมู่วิชาสัตวบาล 
หมู่วิชาสัตวแพทย์ 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
 

00 
01 
02 
63 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 

หมู่วิชาการประมง 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หมู่วิชากีฎวิทยาโรคพืชและวัชพืช 
หมู่วิชาวนศาสตร์ 
หมู่วิชาชลประทาน 
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
 (10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หมู่วิชาอุตสาหกรรม 
หมู่วิชาเซรามิกส์ 
หมู่วิชาศิลปหัตกรรม 
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
หมู่วิชาไฟฟ้าก้าลัง 
หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หมู่วิชาเครื่องกล 
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น 
หมู่วิชาช่างยนต์ 
หมู่วิชาช่างกลเรือ 
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์ 

 
หมายเหตุ  อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน  ระดับอนุปริญญา  พุทธศักราช 2545 หน้า 12-17 
 

************************************************* 
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ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
1. นางเจียมจิต ประกอบกิจ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญทิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ (ศศ.บ.) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

- ข้าราชการบ้านาญ 
- สอนภาษาเมียนมา และอัญมณี
ขั้นพ้ืนฐาน 
- เป็นผู้ที่เขียนบทเรียนภาษาพม่า
ให้กับหมู่ราชภัฏก้าแพงเพชรแม่สอด, 
หน่วยศึกษานิเทศก์ สพท.ตาก เขต 2, 
วิทยาลัยชุมชนตาก 

- ภาษาพม่าเพ่ือการเจรจา
ต่อรองการค้า 
- ภาษาพม่าเพ่ือการจัดท้า
แผนธุรกิจการค้าชายแดน 
 

- บ้านหนังสือศรีวิไล 
เลขที่ 84/10 ถนนศรีพานิช  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. นางสาวสุธิดา ค าภีระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.หมู่)
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพม่าศึกษา (ศศ.บ.) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

- ข้าราชการครู 
- ปี 2554- 2556 เป็นเจ้าหน้าที่
ธนาคารอิสลามสาขาแม่สอด 
- ปี 2557 – ปัจจุบัน เป็นครูสอน
ภาษาพม่าโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

- พ้ืนฐานภาษาพม่า 
- สังคมและวัฒนธรรม 
เมียนมา 
- การฝึกงาน 
 

- โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี 
ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 

3. นายอนุชา มูลมัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท MBA (Accounting)  
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัญชี (บช.บ)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
 

- ครู วิทยฐานะครูช้านาญการ
วิทยาลัยชุมชนตาก 
- รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยชุมชนตาก 
- หัวหน้าสาขาการบัญชีเทคนิค
พณิชยการพิษณุโลก 
- อาจารย์ประจ้าโปรแกรมการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- การบัญชีส้าหรับ
ผู้ประกอบการ 
- สัมมนาการค้าชายแดน 
 
 

- วิทยาลัยชุมชนตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
วิทยาเขตอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน 
- อาจารย์บรรยายพิเศษ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 
- ผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กรเอกชน 
- มีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการ 
บริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
การวางระบบบัญชีภาษีอากร การ
จัดท้ากลยุทธ์ และการจัดการด้าน
การตลาด 

 

4. นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บธ.หมู่) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการ) (บธ.บ.) วิทยาลัยลุ่ม
น  าปิง 
 
 
 

- ครู วิทยฐานะครูช้านาญการ
วิทยาลัยชุมชนตาก 
- ปี 2543-2545 อาจารย์หมวด
ศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียน
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้้าปิง 
- ปี 2545-2548 อาจารย์ประจ้า
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยลุ่มน้้าปิง 
- ปี 2548-ปัจจุบัน ข้าราชการครู 
วิทยาลัยชุมชนตาก รับผิดชอบ

- ธุรกิจการค้าของเมียนมา 
- การจัดการโลจิสติกส์ 
ระหว่างไทยกับเมียนมา 
- การฝึกงาน 

- วิทยาลัยชุมชนตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
รายวิชาหลักการจัดการ องค์การ
และการจัดการ โปรแกรมส้าเร็จรูป
ทางธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ 
จังหวัดศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ เป็นต้น 

5.  นายสมศักดิ ์บุญเย็นธรรมชาติ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
วิทยาเขตตาก  

 

- ปี 2543-2544 เจ้าหน้าที่ระบบ
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลา้ปาง 
-ปี 2546-2554 อาจารย์ประจ้า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 
- ปี 2555 – ปัจจบุันครู ค.ศ.1 
วิทยาลัยชุมชนตาก 

- โปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 
 

- วิทยาลัยชุมชนตาก 
 

6. Mrs. Moe Thidalwin - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
(วท.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
- อนุปริญญาการบัญชี           
จากประเทศสิงคโปร์  
- อนุปริญญาการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมการค้า จาก LCCI 

- Partner  Finance Trainer - ภาษาพม่าเพ่ือการตลาด
การค้าชายแดน 

- องค์กร International 
Rescue Committee  
แม่สอด 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
ประเทศ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการวางแผนทาง
การเงิน จากประเทศออสเตเรีย 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการเป็นวิทยากร 
จากประเทศออสเตเรีย 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการอ่านและเขียน
เชิงวิเคราะห์ จากประเทศไทย 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการฝึกการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้ใหญ่  
จากมหาวิทยาลัยพายัพ 

7. นายสุริยา   มลเล็ก - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- นักกฎหมาย 
- ปี 2558-ปัจจุบัน นักกฎหมาย 
มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
- ปี 2556-2557 ผู้ประสานงาน
ด้านการศึกษาเด็กข้ามชาติ ฝ่าย
ไทยองค์กร Migrant Education 
(ME)  
- 2554-2556 ผู้ประสานงาน
โครงการ คุ้มครองสิทธิแรงงาน 

- กฎหมายการค้าชายแดน - มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
 476 หมู่ 1 ถนนอินทรคีรี   
ต้าบลท่าสายลวด  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้
ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ Map 
Foundation 

8. นางสาวพรทิพย์   สารสุวรรณ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
- ปี 2557 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป มูลนิธิสุวรรณ
นิมิต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
- ปี 2555-2557 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข องค์กร IRC 
- ปี 2553-2555 คณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
(พม่า) 

- ภาษาพม่าเพ่ือการเจรจา
ต่อรองทางการค้า 

มูลนิธิสุวรรณนิมิต 476  
หมู่ 1 ถนนอินทรคีรี  
ต้าบลท่าสายลวด  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

9. นายสุไทย   ขุนชนะกล - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
Bradford University กรุงเทพฯ 

- เจ้าหน้าที่ประสานงานด้าน
การศึกษา 
- April 2015 –Present 
Education Coordinator, 
Suwannimit Foundation 
- June 2013 –March 2015 
Teacher, BweKlar Migrant  
Learning Centre and 
Maekonken, Middle School 
- Oct 2006-Dec 2012 Non-
Formal Education officer,ZOA 

- สัมมนาการค้าชายแดน มูลนิธิสุวรรณนิมิต  
476 หมู่ 1 ถนนอินทรคีรี  
ต้าบลท่าสายลวด  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
Refugee Care-Thailand 
- Jan 2005 – Sep 2006 
Academic Career and 
Counseling service Program 
Assistant, Burma Project 
Education office 
- Jan 2004-Dec 2004 Field  
Coordinator, Handicap 
International (HI) 

10.  นายอ้าพล  ฉัตรไชยาฤกษ์  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต นิด้า  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
- ประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์
ของสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่ง
เอเชีย 
 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัย
ชุมชนตาก 
2. ด้ารงต้าแหน่งประธานหอการค้า 
1 สมัย 
3. ผู้จัดการโรงเรียนตากกวง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก 
4. ผู้พิพากษาสมาคมศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตาก   
5. เป็นผู้ประนีประนอมศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 
6. เจ้าของธุรกิจ ร้านห้างอัญมณี 
ฮ่ัวเฮงตึ๊ง 

- กฎหมายการค้าชายแดน บ้านเลขท่ี 559 ถนนตากสิน 
ต้าบลหนองหลวง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก 
63000 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30caWg_HRAhUEMY8KHXr7C9sQFgg0MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2587%2F262853337140106&usg=AFQjCNHifRpLJPkIbC0RF9FIjVBMdSP4Sw&bvm=bv.146073913,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30caWg_HRAhUEMY8KHXr7C9sQFgg0MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2587%2F262853337140106&usg=AFQjCNHifRpLJPkIbC0RF9FIjVBMdSP4Sw&bvm=bv.146073913,d.c2I
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริการจัดการระหว่าง
ประเทศ 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก 1. คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด 
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 
3. คณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล 
4. รองประธานเครือข่ายผู้ประกอบการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. ที่ปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                         
6. คณะกรรมการบริหารสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตาก 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการจังหวัดตาก 

2. นางสาวสุธิดา ค้าภีระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพม่าศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

ข้าราชการครู 1. ปี 2557 – ปัจจุบันครูสอนวิชาภาษาพม่า  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
2. ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลาม  
สาขาแม่สอด 
 
 

3. นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก้าแพงเพชร 

ข้าราชการครู 1. ปี 2551 – ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะช้านาญการ  
วิทยาลัยชุมชนตาก 
2. ปี 2548 - 2550 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู 
3. ปี 2542 - 2548 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิค
ก้าแพงเพชร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
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คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
ที่ปรึกษา 
 นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์ ประธานคณะกรรมการสภา 
 นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
 นายปณิธิ ตั้งผาติ   คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 2 สมัย 
2. ผู้ประสานงานประชาคมแม่สอด ประชาคม
ตาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน  (เป็นการ
ท้างานในภาคประชาสังคม มีเป้าหมายพัฒนา
คน พัฒนาท้องถิ่น และเป็นงานอาสามสมัคร)        
3. ท้างานในต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข ในคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 – 
2536 (20 ปี)       
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 

2. นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขา
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

ประธานเครือข่าย 
OTOP จังหวัดตาก 

1. ประธานเครือข่าย OTOP               
2. กรรมการสภาอุสาหกรรมจังหวัดตาก  
3. ผู้อ้านวยการศูนย์การเรียนรู้แม่สอด 

3. 
 
 
 
 
 
 

นายภิรมย์ ทองคุ้ม - ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช 
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร 

ผู้อ้านวยการกอง
การศึกษา 

1. ด้ารงต้าแหน่งสายผู้สอน ปี 2520 - 2534  
2. ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  
3. ประธานสภาวัฒนธรรมต้าบลแม่สอด 
 

4. นายมนัส จันทร์พวง - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัย
ศิลปกร 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม                                                                         

ข้าราชการ 1. พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ครู งานจัดตั้งและ
บริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่  
2. พ.ศ. 2550-2555 ครู งานหลักสูตรฝึกอบรม  
วิทยาลัยชุมชนสตูล                 
3. พ.ศ. 2549 - 2550 ครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    
4. พ.ศ. 2545-2548 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์       
5. พ.ศ. 2544-2545 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนภัทรนุสรณ์            
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
5. นายอุทัย ปัญญาสว่าง - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (เอกภาษาไทย โทประวัติศาสตร์) 
วิทยาลัยครูก้าแพงเพชร 

ข้าราชการบ้านาญ 1. นักบริหารการศึกษาขั้นสูง วิทยาลัยการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2. ผู้อ้านวยการกองการศึกษาเทศบาล 19 ป ี
3. รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก  
4. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดดอนแก้ว 

6. นายวิทยา ดนัยนารีกุล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 

วิทยากรภาษาพม่า 1. ครูโรงเรียนการกุศลวัดอรัญเขต  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเวลา 5 ปี 
2. ครูศูนย์การเรียนรู้เด็กดอ้ยโอกาส (Migrant) 
เป็นเวลา 6 ป ี
3. วิทยากรให้กับเรือนจ้าอ้าเภอแม่สอดเป็น
เวลา 2 ปี 
4. วิทยากรโครงการ VSO เป็นเวลา 2 ปี 
5. วิทยากรโครงการ ILO เป็นเวลา 1 ป ี

7. นางสาวสุธิดา ค้าภีระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่า
ศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                   
 
 
 

ข้าราชการ 1. ปี 2557 – ปัจจุบัน ครูสอนวิชาภาษาพม่า 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
2. ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลาม 
สาขาแม่สอด 
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
8 นายชัยรัตน์ ขันแก้ว - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                       

อาจารย์ 1. อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด                                          
2. อาจารย์ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชรแม่สอด 

9 นางสาวภัคจิรา บูลย์ประมุข - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  
แขนงคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการฝีมือ
แรงงาน 

1. นักวิชาการฝีมือแรงงาน 15 ป ี

10 นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการจัดการระหว่างประเทศ 

เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดตาก 

1. คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแม่สอด                                  
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา 
(ตีม่ิ้ง)                                 
3. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่สอดสามัคคี
การกุศล                             
4. รองประธานเครือข่ายผู้ประกอบการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ                          
5. ที่ปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                         
6. คณะกรรมการบริหารสมาคมท่องเที่ยว
จังหวัดตาก                       
7.  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการจังหวัดตาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1 นายปณิธิ  ตั้งผาติ - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

- ประถมศึกษา 7 
 

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
จ้ากัดไทยพัฒนา 

1. นายกสมาคมวิทยาลัยชุมชน  
2. สมาชิกท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ                            
3. ประธานสภาบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา              
4. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไทยพัฒนา      

2 ผศ.วิรัช  นิยมธรรม - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  
สาขาภาษาฝรั่งเศส 
 

ข้าราชการ 1. บรรณาธิการจุลสารรู้จักพม่า  
2. รักษาการผู้อ้านวยการสถานพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมา (ศูนย์พม่าศึกษา) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ้าหลักสูตร 
ศศ.บ. พม่าศึกษา 
 

3 ผศ.อรนุช  นิยมธรรม - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
 

1. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
4 นางสุกัญญา พลไกรสร - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 
ครูช้านาญการ 1. ป ี2522 - ปัจจุบัน รับราชการครูโรงเรียน

บ้านแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. ปี 2519 - 2521 รับราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

5 นางสาวโสภา   สุขวิทยาภรณ์ - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต   ศึกษานิเทศก์ช้านาญ
การพิเศษ 

1.ศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 

6. นายธีรพัชญิ์  มาคง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต                
สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 

นักวิชาการอุตสาหกรรม 1. 3 ปี ท้างานบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด์) จ้ากัด 
2. 4 ปี ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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