
การน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี 
 (Good Practices) 



หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
 ในต่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญา) 

 
โดย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  



วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมีวัตถปุระสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 
1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ทกัษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน ได้เป็นอย่างดี 
 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีน 
 มีความรู้และประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่สรา้งสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
 

4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ 
 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วชิาชีพ และมีทักษะ
ความพร้อมด้านสังคม ที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวติในอนาคต 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีด าเนินการ 

ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 
สัปดาห์  
ที่ -1-2 

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่  
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

GPA 2.00 ขึ้นไป 
ของภาค
การศึกษาต้น 

2 พฤศจิกายน 
สัปดาห์ ที่ 1 

สรุปรายชื่อและจ านวนนักศึกษา
ที่เลือกแนวทางการศึกษาที่ 1 
(ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซาท์
เวสต์ 2 ปี) 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหต ุ

3 พฤศจิกายน 
สัปดาห์ที่  

2-3 

นักศึกษาท า หนังสือเดินทาง และ
ส่ง หนังสือเดินทาง ให้แก่อาจารย์
เพื่อที่จะได้ด าเนินการจองตั๋ว
เครื่องบิน 

ส่งหนังสือเดินทาง 
ภายในเดือน
พฤศจิกายน 
สัปดาห์ที่ 3 
เท่านั้น 

4 พฤศจิกายน 
สัปดาห์ที่ 4 

นักศึกษาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าท า
วีซ่า และค่าที่พัก 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

5 ธันวาคม 
สัปดาห์ที่ 

1 

-  หลักสูตรฯ แจ้งจ านวนนักศึกษาที่เลือกแนวทาง
การศึกษาท่ี 1 (ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นเวลา 2 ปี และศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซาท์
เวสต์ เป็นเวลา 2 ปี ในภาคต้นและภาคปลาย ชั้น
ปีท่ี 2 และ 3 (1+2+1) เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างและข้อก าหนดของหลักสูตรความ
ร่วมมือ จะได้รับปริญญาจากท้ังมหาวิทยาลัย 
(สองปริญญา)) พร้อมทั้งขอแบบฟอร์มใบสมัคร
เข้าเรียนของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ และ
แบบฟอร์มขอตรวจร่างกาย  
-  นักศึกษากรอกใบสมัครไปเรียนมหาวิทยาลัย
เซาท์เวสต์ และใบตรวจร่างกายให้เรียบร้อย  
-  อาจารย์ตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัคร
เรียนและใบตรวจร่างกาย 

-หลักสูตรฯ
ประสานงานกับ
สถาบันขงจื่อ 
มข. 
- หลักสูตรฯ
ประสานงานกับ
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

6 ธันวาคม 
สัปดาห์ที่ 

2 

นักศึกษาตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ (ห้องตรวจร่างกายต่างประเทศ) 
โดยน าเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ใบตรวจร่างกายพรอ้มตติดรูปถ่ายขนาด   
1 นิ้ว 
- ใบสมัครไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์
เวสต์ นครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
- บัตรของโรงพยาบาล 
- เงินจ านวน 1,210 บาท  

- หลักสูตรฯ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์(ห้อง
ตรวจ
ต่างประเทศ) 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

7 ธันวาคม 
สัปดาห์ที่ 

3 

นักศึกษาส่งเอกสารทั้งสามอย่างเพื่อทาง
หลักสูตรฯจะได้ด าเนินการขอวีซ่าให้แก่
นักศึกษาให้หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 
- ใบการตรวจรา่งกายพรอ้มติดรปูถ่ายขนาด 
1 นั้ว ที่ได้รับการตรวจเรยีบร้อยแล้ว 
- ใบสมัครไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต ์ 
- แบบฟอร์มการขอวีซ่าพร้อมติดรปูถ่าย 1 
นิ้ว 
 

 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

8 ธันวาคม 
สัปดาห์ที่ 

4 

หลักสูตรฯด าเนินการขอวีซา่ใหแ้ก่นักศึกษา 
 

 

9 มกราคม 
สัปดาห์ที่ 

1 

หลักสูตรฯส่งรายชื่อนักศึกษาไปยัง
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เพื่อ JW 202 และ
ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-หลักสูตรฯ
ประสานงาน
กับส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ 
ม.เซาทเวสต ์



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

10 มกราคม 
สัปดาห์ที่ 

2 

หลักสูตรฯจัดงานปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา 
และท าหนังสือแจ้งส านักทะเบียนเพื่อขอ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 

-หลักสูตร
ประสานงาน
กับส านัก
ทะเบียน มข 

11 มกราคม 
สัปดาห์ที่ 

3-4 
 

นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
โอนเงินเข้าส านักทะเบียน 

 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหต ุ

12 กุมภาพันธ์ 
สัปดาห์ที่ 

1-2 

หลักสูตรฯจัดพิธบีายศรีสู่ขวญั และท า
หนังสือขออนุมัติตัวนักศึกษาไปศึกษาต่อ 
ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ 

13 กุมภาพันธ์ 
สัปดาห์ที่ 

3-4 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเอกสารการเดิน
ทางเข้าแฟ้มเพื่อแจกให้นักศึกษาในวัน
เดินทางโดยให้ที่สนามบินเพื่อป้องกันการ
สูญหาย 

 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหต ุ

14 กุมภาพันธ์ 
สัปดาห์ที่ 4 

หลักสูตรฯประชุมเตรียมความพร้อม
และนัดหมายก าหนดการเดินทางแก่
นักศึกษา ก่อนการเดินทางไปยัง
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ 

15 มีนาคม 
สัปดาห์ที่ 1 

 

นักศึกษาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
เซาท์เวสต์ ประเทศจีน พร้อมทั้ง
อาจารย์เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ 

 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ 

16 มีนาคม 
สัปดาห์ที่ 

1-2 

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพธิี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัย
เซาท์เวสต์จัดให้ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ 

17 เมษายน หลักสูตรฯท าหนังสือแจ้งไปยัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใหท้าง มข โอน
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปยังประเทศจีน 

 



ล าดับ ว/ด/ป รายการ หมายเหต ุ

18 มิถุนายน- 
กรกฎาคม 

หลักสูตรฯท าหนังสือถึงงานบริการศึกษา
ของคณะเพื่อเปิดกลุ่มเรียนให้นักศึกษาเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ 

หลักสูตรฯและ
คณะเป็น
ผู้ด าเนินการ 

19 ตุลาคม หลักสูตรฯประสานงานไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเซาทเ์วสต์เพื่อ
ขอรับผลการเรียนเพื่อเทยีบโอนรายวิชา 
และหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่เรยีนให้
ตรงกับหลักสูตรในแต่ละเทอม 

 

20 กันยายน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯเดนิทางไป
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เพือ่ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 

 



การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฎิบัติ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรสอง
ปริญญา นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้สองแนวทาง คือ  
 1. แนวทางการศึกษาที่ 1 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 2 
ปี และศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เป็นเวลา 2 ปี ในภาคต้นและภาคปลาย 
ชั้นปีที่ 2 และ 3(1+2+1)เมื่อส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างและข้อก าหนดของ
หลักสูตรความร่วมมือ จะได้รับปริญญาจากทั้งสองสองมหาวิทยาลัย (สอง
ปริญญา) 
 2.  แนวทางการศึกษาที่ 2 คือ ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
เวลา 4 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างและข้อก าหนดของหลักสูตร จะ
ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 และในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาในหลักสูตรฯ จ านวนทั้งหมด 46 
คนได้ส าเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพราะราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ในจ านวน
นี้ มีนักศึกษาซึ่งศึกษาในหลักสูตรร่วมสองปริญญาจ านวน 28 คน ได้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษารุ่นที่ 1 
จ านวน 28 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เกียรติเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต  
 และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จ านวน 
11 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและทุนสถาบันขงจื่อ (หน่วยงาน
กลาง) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน 



อธิการบดี ให้เกียรติในการประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และผู้อ านวนการสถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยขอแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 



บัณฑิตที่เข้ารับประสาทปริญญาบัตร 
 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 

คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ 



ตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดง
ความรู้สึก 

ถ่ายภาพรวมกัน 



บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
รุ่นที่ 1 ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสองปริญญา 



กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง 
1. อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่
กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีต่น
รับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าผลประเมินตามระบบการจัดการ
หลักสูตรของมหาวทิยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวน
และวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดทีม่ีข้อบกพร่อง 
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร
โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
ทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



ประโยชน์ต่อองค์กร 
 หลังจากผู้ศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งในส่วนราชการ และเอกชน อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย และ
อาจารย์ในสถานศึกษาที่มีการสอนภาษาจีน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังประกอบอาชีพเป็นล่าม มัคคุเทศก์ งานบริการ
ทางการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์ งานสถานฑูตและสถานกงศุล  การ
ท างานเกี่ยวกับสายการบิน บริษัทที่ท าธุรกิจกับจีน เป็นต้น 
 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ท าให้เห็น
ว่า บุคลากรสายผู้สอน ผู้บริหาร บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรฯ 
 ผู้บริหารมีส่วนร่วมส าคัญในการบริหารจัดการหลักสตูรฯ  ซึ่งจ าเป็นต้อง
ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เพื่อประชุมติดตามการด าเนินการ
แต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
 ในด้านบุคลากร เป็นผู้ปฎิบัติงานในด้านการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ส านักทะเบียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
สถาบันขงจื่อฯ  เพื่อท าให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 



อื่นๆ 
 นอกเหนือจากการติดต่อประสานงานภายในองค์กร ผู้บริหารและ
บุคลากรยังจ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เท่ากันท าให้มีปัญหาในการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 


