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ค าน า 
 

  ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ ให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ พร้อมกับคงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  รวมไป
ถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาได้หลายมิติ  โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน  ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะประเทศเมียนมาจึงมีความส าคัญ  

  วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาตามปรัชญาของวิทยาลั ยชุมชน 
“วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร    
1 ปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาด้านภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารให้ประชาชนในจังหวัดตาก พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดการใช้ภาษาพม่าได้   โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร DACUM ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปี 2558 

 

  หลักสูตรฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเสียสละ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ประกอบด้วย สถาบันบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร            
(สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา )  และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  วิทยาลัยชุมชนตาก ขอขอบคุณไว้           
ณ โอกาสนี้    
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ส่วนที่  1 
องค์ประกอบของหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
 Certificate in Myanmar Language for Communication 

  

1.  ชื่อหลักสูตร      
     (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  
     (ภาษาอังกฤษ)  :  Certificate in Myanmar Language for Communication 

2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
      (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตร ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
      (ภาษาอังกฤษ) : Certificate in Myanmar Language for Communication 

 

3.  หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร  
 
 เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ ให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ พร้อมกับคงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 
รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาได้หลายมิติ โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงมีความส าคัญ 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอยู่บนเส้นทาง AH1 จึงมี
การติดต่อและค้าขายตลอดแนวพ้ืนที่ชายแดน และมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาพม่าเพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงงาน 
รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ภาคส่วนดังกล่าวต่างมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาพม่าในการเจรจา ติดต่อสื่อสาร
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ด้วยความราบรื่น 
 วิทยาลัยชุมชนตากตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน อันจะน าไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่ชุมชน ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนตากจึงได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพ่ือ
การสื่อสาร (Certificate in Myanmar Language for Communication) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพทางด้านภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร พร้อมเข้าสู่อาชีพการงาน
ในท้องถิ่นชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1 วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.2 คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยชุมนตาก 

 
5. ปรัชญาของหลักสูตร 

มีความสามารถภาษาพม่า เพ่ิมคุณค่าชีวิต 
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6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6.1  เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
6.2  เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะและกระบวนการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
6.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอดการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสาร 
6.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสงบสุข 

7. ก าหนดการเปิดสอน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
8.1 จบการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
8.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  
8.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนก าหนด 

 
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

9.1 ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนก าหนด 
9.2 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ตามก าหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยชุมชน 
 

10. ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา                

มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

11. แผนการรับนักศึกษา/จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา  20  คน 

12. การคิดหน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2556 เป็นหลัก ดังนี้ 
 11.1  รายวชิาภาคทฤษฎ ีที่ใช้เวลาจดัการเรยีนรู ้ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
 11.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 

11.3  การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค 
 11.4  การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

13. จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
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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 แทนตัวเลขล าดับที่ของรายวิชา (01-99) 
  

16. โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต  แต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

 1.  รายวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  9 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 
 2.3 การฝึกงาน  3 หน่วยกิต 

17. รายวิชาในหลักสูตร 
1. รายวิชาพื้นฐาน       จ านวน  6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
630205101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 English for Communication  
630711104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Information Technology for Learning  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน 30 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  9     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
630218201 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Myanmar Language for Beginners  
630218202 ภาษาพม่าเพ่ือการสนทนา 1 3(2-2-5) 
 Myanmar Conversation 1  



- 5 - 
 

630218204 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Reading and Writing Skills in Myanmar Language 1  

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    จ านวน 18     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
630218203 ภาษาพม่าเพ่ือการสนทนา 2 3(2-2-5) 
 Myanmar Conversation 2  
630218205 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Reading and Writing Skills in Myanmar 

Language 2 
 

630218206 ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Myanmar Language in Society and Culture  
630218207 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Myanmar Language for Tourism  
630218208 ภาษาพม่าเพ่ือการติดต่อประสานงาน 3(2-2-5) 
 Myanmar Language for Communicative 

Coordination 
 

630406201 กฎหมายสิทธิมนุษยชนเมียนมา   3(3-0-6) 
 Myanmar Human Rights and Laws  

 
 
 

2.3 วิชาการฝึกงาน            3     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
630218301 วิชาฝึกงาน 3(135) 
 On the Job Training 

 
 

18. แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
 

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

630205101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
630711104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
630218201 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
630218202 ภาษาพม่าเพ่ือการสนทนา 1 3(2-2-5) 
630218204 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
630218206 ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 รวม 18(13-10-31) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

630218203 ภาษาพม่าเพ่ือการสนทนา 2 3(2-2-5) 
630218205 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
630218207 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
630218208 ภาษาพม่าเพ่ือการติดต่อประสานงาน 3(2-2-5) 
630406201 กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเมียนมา 3(3-0-6) 
630218301 การฝึกงาน 3(135) 

 รวม 18(11-143-26) 
 
19. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     19.1 นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ตกลงกับผู้สอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชา หากมีเวลาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ที่จะให้มีสิทธิ์
ได้รับการวัดและการประเมินผลในรายวิชา ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลจะได้รับผลการเรียนเป็น F 
หรือ อักษร U   
     19.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงระดับผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด 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 (Good) 
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  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ยัง 

 ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 

 
19.2.1 การให้ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

19.2.1.1 นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
19.2.1.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่  

วิทยาลัยชุมชนก าหนด  
19.2.1.3 นักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ และได้รับการตัดสินให้ตก 
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19.2.2  I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่ 
นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลอัน
สมควร และต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน I ให้ด าเนินการ 
ดังนี้   
  19.2.2.1 กรณีที่นักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตาม
เวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้จากคะแนนที่มี
อยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากไม่ส่งผลการเรียนรู้ตามก าหนด ให้ปรับระดับคะแนนเป็น F 
  19.2.2.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบและวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในระยะเวลา
ที่วิทยาลัยก าหนด ให้ผู้สอนปรับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้จาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  19.2.2.3 กรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียน I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและด าเนินการแก้ I ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน 
      19.3 สัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ส าหรับการเทียบโอนหรือเทียบผลการเรียนหรือใช้ในงานทะเบียน 
   สัญลักษณ์   ความหมาย 
         P    ผ่าน (Pass) 
                                     S    พอใจ (Satisfactory) 
         U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
         W    ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
        AU    การเรียนเสริมความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 19.3.1  P (Pass) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่โอนผลการเรียนรู้จากสถาบันอ่ืน ให้แสดงผลการ
เรียนรู้ด้วยอักษร P (Pass) โดยนับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร แต่ไม่น าจ านวนหน่วยกิตไปรวมเพ่ือหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 19.3.2 การให้ S (Satisfactory) กับ U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่น าค่า
ของหน่วยกิตมาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 19.3.3  W (Withdrawal) ใช้ส าหรับบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
 19.3.4  AU (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังหรือการเรียนเสริมความรู้ โดยไม่นับ     
หน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้      
ให้ถือว่านักศึกษายกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   19.4  การส าเร็จการศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 19.4.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 19.4.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 19.4.3 มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตามข้อ 14 
 19.4.4 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของวิทยาลัยชุมชน  
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ส่วนที่ 2 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

ส่วนที่ 2 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. รายวิชาพื้นฐาน หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายวิชาดังนี้ 
 
630205101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
  English for Communication 1   
ค าอธิบายรายวิชา 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 
630711104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Information Technology for Learning   
ค าอธิบายรายวิชา  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบ 
และโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการน าเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
630218201  ภาษาพม่าเบื้องต้น  3(2-2-5) 
  Myanmar Language for Beginners   

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้ภาษาพม่าครบสี่ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จนสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ในระดับเบื้องต้น 
 
630218202  ภาษาพม่าเพื่อการสนทนา 1  3(2-2-5) 
  Myanmar Conversation 1   
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความช านาญในการฟัง และการพูดภาษาพม่า โดยการฝึกฟัง และพูด จากการ
จ าลองสถานการณ์และใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนทนาภาษาพม่า โดยเน้นรูปประโยค และศัพท์ส านวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างง่าย และฝึกสรุปความ  
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630218203  ภาษาพม่าเพื่อการสนทนา 2  3(2-2-5) 
  Myanmar Conversation 2   
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้เพื่อพัฒนาความช านาญในการฟัง และการพูดภาษาพม่า โดยการฝึกฟัง และพูด จากการ
จ าลองสถานการณ์และใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนทนาภาษาพม่าในระดับสูงขึ้น โดยเน้นการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าเรื่อง อภิปราย ในหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดให้ และ
ฝึกสรุปความ  
 
630218204  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
   Reading and Writing Skills in Myanmar Language 1   
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้เพื่อพัฒนาความช านาญในการอ่านและการเขียนภาษาพม่า โดยการทักษะและความช านาญใน
การอ่านและเขียนความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน เรียนรู้ถ้อยค าและค าไวยากรณ์ในรูปแบบภาษาเขียน
กึ่งรูปแบบ (ไม่เป็นทางการ) และฝึกสรุปความ  
 
630218205  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 
  Reading and Writing Skills in Myanmar Language 2   
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความช านาญในการอ่านและการเขียนภาษาพม่า โดยการอ่านและเขียนความเรียง
ภาษาพม่าท่ีมีรูปแบบซับซ้อน และฝึกสรุปความ  
 
630218206  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Myanmar Language in Society and Culture   
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือใช้ภาษาพม่าอย่างถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ โดยค านึงถึงสถานภาพทางสังคม คุณวุฒิ วัยวุฒิ และเพศสภาวะของวัฒนธรรมเมียนมา 
 
630218207  ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Myanmar Language for Tourism   
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความช านาญในการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชน  โดยการใช้ข้อมูล 
และวงค าศัพท์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
 
630218208  ภาษาพม่าเพื่อการติดต่อประสานงาน  3(2-2-5) 

Myanmar Language for Communicative Coordination 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมา 
โดยพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
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630406201  กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเมียนมา 
Myanmar Human Rights and Laws 

 3(3-0-6) 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายเมียนมา กฎหมายแรงงาน พรบ.คุ้มครองแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและ
การคุ้มครองผู้บริโภค อย่างเป็นระบบ 
 
 
630218301  ฝึกงาน  3(135) 
  On the Job Training   
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายที่มีความ
พร้อม ขอบข่ายงานที่ฝึก ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม การติดต่อและค้าขายตลอดแนวพ้ืนที่ชายแดน การใช้ภาษาพม่าเพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ภาษาพม่าในการเจรจา
ติดต่อสื่อสารให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ด้วยความราบรื่น 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
 

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

 
00 
01 
02 
03 
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 
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
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02 
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04 
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 (03)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 
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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 
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05 
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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 
หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หมู่วิชาเครื่องกล 
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น 
หมู่วิชาช่างยนต์ 
หมู่วิชาช่างกลเรือ 
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์ 

 
หมายเหตุ  อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน  ระดับอนุปริญญา  พุทธศักราช 2545 หน้า 12-17 
 

************************************************* 
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ส่วนที่ 3 
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
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ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ ์ วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
1. นายวิทยา ดนัยนารีกุล -ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัย่างกุ้ง 
- ครูโรงเรียนการกุศลวัดอรัญเขต 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเวลา 
5 ปี 
- ครูศูนย์การเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส 
เป็นเวลา 6 ป ี
- วิทยากรให้กับเรือนจ าอ าเภอ 
แม่สอด เป็น เวลา 2 ป ี
- วิทยากรโครงการ VSO  
เป็นเวลา 2 ป ี
- วิทยากรโครงการ ILO เป็นเวลา 1 ป ี

- ภาษาพมา่เบื้องต้น 
- ภาษาพมา่เพื่อการสนทนา2 

- อาจารย์พิเศษหลักสูตร
พัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและด้าน
คุณภาพชีวิตวทิยาลัย
ชุมชนตาก 

2.  จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ฟูตัง้ -มัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดล าพนู 

- ปี 2535 อบรมหลักสูตรภาษาพม่า
เพื่อการสื่อสาร 
- ปี 2550 อบรมหลักสูตรภาษาพม่า
ศึกษา 
- เป็นวิทยากรผู้สอน  
เป็นเวลา 12 ปี (10 รุ่น) 
- ปี 2557 เป็นวิทยากรสอนภาษาพม่า
ให้ ฉก.ทบ.35 และ ฉก.ร.4  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 

- ภาษาพมา่เพื่อการติดต่อ
ประสานงาน 
- ภาษาพมา่เพื่อการท่องเที่ยว 
 

- หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 4 บา้นห้วย
หินฝน ต าบลแมป่ะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3. นางสาวสุธิดา ค าภีระ - ปริญญา โทบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิาการจัดการทั่วไป (บธ.ม.)
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ข้าราชการครู 
-ปี 2554- 2556 เป็นเจ้าหน้าที่
ธนาคารอิสลามสาขาแม่สอด 

- ทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาพมา่ 1 
- ทักษะการอ่านและการเขียน

- โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี   
ต าบลแมส่อด  
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ ์ วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพมา่ศึกษา (ศศ.บ.)  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

-ปี 2557 – ปัจจบุัน เปน็ครูสอนภาษา
พม่าโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ภาษาพมา่ 2 
- การฝึกงาน 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4. นางสาวพชัราภรณ์ กันทะเอ้ย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพมา่ศึกษา 
มหาวิทยาลยันเศวร 

- ปี 2552 -ปัจจบุัน เจ้าหน้าที่องค์กร 
World Education 

- ภาษาพมา่เบื้องต้น 
- ภาษาพมา่เพื่อการสนทนา 1 
- ภาษาพมา่เชิงสงัคมและ
วัฒนธรรม 

- องค์กร World 
Education 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

5. นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย ์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ
(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 

-ปี 2542-2548 ครูอัตราจ้าง
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
-ปี 2548-2550 ครูผู้ช่วย วิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวล าภ ู
-ปี 2551 – ปัจจบุัน ครู วิทยฐานะ
ช านาญการ วิทยาลยัชุมชนตาก 
 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
- การฝึกงาน 
 
 
 
 

- วิทยาลัยชุมชนตาก 

6. นายสมศักดิ์    บุญเย็นธรรมชาติ - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) (วทม.) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ
(บธ.บ.) สาขาวชิาระบบสารสนเทศ   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
วิทยาเขตตาก  

- ปี 2543-2544 เจ้าหน้าที่ระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 
- ปี 2546-2554 อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 
- ปี 2555 – ปัจจบุันครู ค.ศ.1 
วิทยาลัยชุมชนตาก 

- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 
- การฝึกงาน 

- วิทยาลัยชุมชนตาก 

7. ดาบต ารวจวีระ ภู่สุข - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

- รับราชการต ารวจ 
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตาก 

- กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
เมียนมา 

- สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   
แม่สอด 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ ์ วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยจัดฯ โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
แก้ว 

8. นายสุริยา   มลเล็ก - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

- นักกฎหมาย 
- ปี 2554 – 2556 ผู้ประสานงาน
โครงการ คุ้มครองสิทธิแรงงาน มูลนิธิ
เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงาน 
กลุ่มชาติพนัธุ์ Map Foundation 
- ปี 2556-2557 ผู้ประสานงานด้าน
การศึกษาเด็กข้ามชาติ ฝ่ายไทย 
องค์กร Migrant Education (Me) 
- ปี 2558 – ปัจจบุัน นักกฎหมาย
มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
 

- กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
เมียนมา 

- มูลนิธิสุวรรณนิมิต  
476 ม. 1 ถนนอินทรคีรี       
ต าบลท่าสายลวด  
อ าเภอแม่สอด    
จังหวัดตาก 

9. นางเจียมจิต  ประกอบกิจ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณทติ 
สาขาวชิานาฎศิลป์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
 

- ข้าราชการบ านาญ 
- สอนภาษาเมียนมา และอัญมณีขั้น
พื้นฐาน 
- เป็นผู้ที่เขียนบทเรียนภาษาพม่า
ให้กับ ม.ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด
หน่วยศึกษานิเทศก์ สพท.ตาก เขต 2, 
วิทยาลัยชุมชน 
 
 
 

- ภาษาพมา่เชิงสงัคมและ
วัฒนธรรม 
 

- บ้านหนังสือศรีวิไล 
เลขที่ 84/10  
ถนนศรีพานชิ  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ ์ วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
10. นางสาวพรทิพย์   สารสุวรรณ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ 

- มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
- เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
- ปี 2557 – ปัจจบุัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
- ปี 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุของค์กร IRC 
- ปี 2553-2555 คณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก(พม่า) 
 

- ภาษาพมา่เพื่อการติดต่อ
ประสานงาน 

- มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
476 ม. 1 ถนนอินทรคีร ี
ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

11. Dr.Nyunt Naing Thein -ปี 2006 Master of Public Health 
(MPH) Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand 
-ปี 2005 Master of Education 
(Counseling) (M.Ed.) (Honors) 
The University of Auckland, 
Auckland,New Zealand 
-ปี 2002 Diploma of Social Work 
(D.S.W.) Auckland College of 
Education, Auckland, New 
Zealand  
 

Chief of Party , Project for Local 
Empowerment, International 
Rescue Committee (IRC) 
Thailand 

- ภาษาพมา่เพื่อการท่องเที่ยว - องค์กร International 
Rescue Committee  
แม่สอด 
 
 
 
 

12. ว่าที่ร้อยตรีไชยวฒัน์  เซียงโหล -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาพมา่ศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

นักวิชาการส านักงานจัดหางาน 
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด 

-ภาษาพมา่เพื่อการสนทนา 1 ส านักงานจดัหางาน
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด 

 



- 21 - 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน ์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

บริการจัดการระหว่างประเทศ 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก 1. คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด 

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี้มิ้ง) 
3. คณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล 
4. รองประธานเครือข่ายผู้ประกอบการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. ที่ปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                         
6. คณะกรรมการบริหารสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตาก 
7.  ผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ
จังหวัดตาก 

2. นางสาวสุธิดา ค าภีระ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
พม่าศึกษา 
 

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

3. นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย ์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ
(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ข้าราชการครู -ปี 2542 - 2548 ครูอัตราจ้างสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
-ปี 2548 - 2550 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
-ปี 2551 – ปัจจบุัน ครู วิทยฐานะช านาญการ  
วิทยาลัยชุมชนตาก 



 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
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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 -ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ท างานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

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

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

ประธานเครือข่าย 
OTOP จังหวัดตาก 

1. ประธานเครือข่าย OTOP               
2. กรรมการสภาอุสาหกรรมจังหวัดตาก  
3. ผู้อ านวยการอ าเภอศูนย์การเรียนรู้แม่สอด  
 

3. 
 
 
 
 
 
 

นายภิรมย์ ทองคุ้ม -ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
-ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,   
-ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

1. ด ารงต าแหน่งสายผู้สอน ปี 2520 - 2534  
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
3. ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลแม่สอด 
 

4. นายมนัส จันทร์พวง -ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปกร  
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม                                                                         

ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ.ศ. 2544-2545 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนภัทรนุสรณ์            
2. พ.ศ. 2545-2548 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์       
3. พ.ศ. 2549 - 2550 ครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    
4. พ.ศ. 2550-2555 ครู งานหลักสูตรฝึกอบรม 
วิทยาลัยชุมชนสตูล                 
5. 2555-ปัจจุบัน ครู งานจัดตั้งและบริการ
วิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 
 
 



- 25 - 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
5. นายอุทัย ปัญญาสว่าง -ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(เอกภาษาไทย โทประวัติศาสตร์) วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร 

ข้าราชการบ านาญ 1. นักบริหารการศึกษาขั้นสูง วิทยาลัยการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาล19 ปี 
3. รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก  
4. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดดอนแก้ว 

6. นายวิทยา ดนัยนารีกุล -ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 

วิทยากรภาษาพม่า 1. ครูโรงเรียนการกุศลวัดอรัญเขต อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เป็นเวลา 5 ปี 
2. ครูศูนย์การเรียนรู้เด็กดอ้ยโอกาส Migrant   
(ไมแกรนด์) เป็นเวลา 6 ปี 
3. วิทยากรให้กับเรือนจ าอ าเภอแม่สอดเป็น
เวลา 2 ปี 
4. วิทยากรโครงการ VSO เป็นเวลา 2 ปี 
5. วิทยากรโครงการ ILO เป็นเวลา 1 ปี 

7. นางสาวสุธิดา ค าภีระ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร                                   
 
 
 

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

8. นายชัยรัตน์ ขันแก้ว -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                       

อาจารย์ 1. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด                                          
2. อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 

9. นางสาวภัคจิรา บูลย์ประมุข -ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  
แขนงคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการฝีมือ
แรงงาน 

1. นักวิชาการฝีมือแรงงาน 15 ปี 

10. นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการ
จัดการระหว่างประเทศ 

เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดตาก 

1. คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
แม่สอด                                  
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา 
(ตีม่ิ้ง)                                 
3. คณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคี
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
จ ากัดไทยพัฒนา 

1. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยพัฒนา     
2. ประธานสภาบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา                                        
3. สมาชิกท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ                                      
4. นายกสมาคมวิทยาลัยชุมชน          

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

ข้าราชการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าหลักสูตร 
ศศ.บ. (พม่าศึกษา) 
2. รักษาการผู้อ านวยการสถานพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมา (ศูนย์พม่าศึกษา) 
3. บรรณาธิการจุลสารรู้จักพม่า 
 

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

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

ภาษาไทย 
ครูช านาญการ 1. ปี 2519 - 2521 รับราชการจังหวัด

กาฬสินธุ์                                       
2. ป ี2522 - ปัจจุบัน รับราชการครูโรงเรียน
บ้านแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

5. นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
 

ข้าราชการครู -ปี 2542-2548 ครูอัตราจ้างสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ปี 2548-2550 ครูผู้ช่วย วิทยาลัย
หนองบัวล าภู 
-ปี 2551 – ปัจจุบันครู วิทยฐานะช านาญการ 
วิทยาลัยชุมชนตาก 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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