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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับพุทธศักราช 2554 ฉบับนี้ ได้จัดท า
ขึ้นเพื่อสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ.2552 สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ศึกษาแนวทางดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีเนื้อหากว้างขวาง ทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบัณฑิต และตรงตามตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
หลักสูตรนี้จึงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทย เพื่อส ร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติสืบไป  

 
 

        (รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์) 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

หมวด 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป                              หน้า 

1. รหัสและ ชื่อหลักสูตร         1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอก          1 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       1 
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และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน         4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  5 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                      6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง                     6 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา                   9 
2. การด าเนินการหลักสูตร                   9 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน                  11 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม                30 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย                          30 
 



สารบัญ(ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้   กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       31 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้     31 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  34 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน      40 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     40 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       40 
 
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       41 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      41 
 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร         42 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      43 
3. การบริหารคณาจารย์        44 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน      45 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา      45 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  46 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator)    46 

 
หมวดที่ 8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       48 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       48 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     48 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     49 



เอกสารแนบ(ภาคผนวก) 
 ผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 
 ผนวก ข   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ผนวก ค   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
       ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2551 
 ผนวก ง    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
       พ.ศ.2548 
     - ค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร    

     บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร  
     และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2554 

          - ค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร    
    บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร  
    และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2554 

      -  รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   -  ตารางข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอแนะ 
 ผนวก จ   ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย :   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

 ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Arts Program in Chinese 

2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

       ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ศลิปศาสตรบณัฑิต  (ภาษาจีน) 

         ช่ือยอ่ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

 ภาษาอังกฤษ    ช่ือเตม็ :  Bachelor of Arts (Chinese)  

   ช่ือยอ่ :  B.A. (Chinese) 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ภาษาจีน 

4.   จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 130 หนว่ยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1   รูปแบบ 

   หลกัสตูรปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ 2552 

 5.2  ภาษาท่ีใช้ 

   ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ 

 5.3   การรับเข้าศึกษา 

   นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวตา่งชาตท่ีิใช้ภาษาไทยได้ 

 5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

         มีความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัตา่งๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน่ Yunnan 

Normal University , Tianjin University 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

 6.1  เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

6.2  เร่ิมใช้ภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2554 เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร พิจารณาหลกัสตูรในการประชมุ  

      ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ.2553 

6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลกัสตูรในการประชมุ 

      รอบท่ี 1 ครัง้ท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี   5 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 

      รอบท่ี 2 ครัง้ท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2555 

6.5 สภามหาวิทยาลยัอนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุ  

      รอบท่ี 1 ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 27  เดือนเมษายน พ.ศ.2554 

      รอบท่ี 2 ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 28  เดือนมีนาคม   พ.ศ.2555 

6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลกัสตูร เม่ือวนัท่ี (ถ้ามี) 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน ปี พ.ศ.2556 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

  8.1 มคัคเุทศก์ภาษาจีน 

  8.2 ลา่มภาษาจีน   

  8.3 นกัแปล 

  8.4 นกัประชาสมัพนัธ์ 

  8.5 พนกังานสายการบนิ 
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9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/

สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลงานทาง

วิชาการ/การแต่ง

ตาํรา 

1.นางสาวกณิกนนัท์ โภชฌงค์ 

1101400444532 

M.A. (Chinese 

Language and 

Culture) Ming 

Chuan 

University ,Taiwan 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา   

2009 

 

 

 

 

2549 

อาจารย์ เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

-ภาษาจีนระดบัต้น 

2.นางสาวฤดี เอ่ียมเรืองพร 

1102000343501 

M.A.(Linguistics 

and  Applied 

Linguistics)Yunnan 

Normal 

University,China 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา   

2011 

 

 

 

 

     2549 

อาจารย์ เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-ไวยากรณ์

ภาษาจีน 

การวิจัย 

วิเคราะห์การใช้

โครงสร้าง

“de”ใน

ภาษาไทยและจีน 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  มีพลวตัรสงู และเป็นพลงั

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ  (economic powerhouse) ของภมูิภาคและของ โลกด้วยอตัราเฉล่ียร้อย

ละ 10 ตอ่ปี และการพฒันาประเทศแบบก้าวกระโดดกําลงัเป็นท่ีจบัตามองของทกุฝ่าย โดยเป็นแหลง่

รวมตวักนัของนกัลงทนุตา่งชาติ   มีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีสงูและรวดเร็วกวา่เขตอ่ืนของ

ประเทศหลายเทา่ตวั 

  การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในทางด้าน 
เศรษฐกิจ เป็นไปอยา่งกว้างขวาง ก่อให้เกิดการแขง่ขนัและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จงึจําเป็น

ต้องการแรงงานท่ีมีความรู้คณุภาพ และมีทกัษะทางภาษาจีนตอบสนองความต้องการของแรงงาน

ภายในประเทศไทยมากขึน้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ประชาชนชาวจีนและชาวไทยมีความใกล้ชิดและความผกูพนัเก่ียวดองกนัทางด้าน

วฒันธรรมและเชือ้ชาติ  และมีการตดิตอ่ไปมาหาสูร่ะหวา่งกนัอยา่งสม่ําเสมอ  ประชาชนชาวจีน

และชาวไทยมีความเข้าใจอนัดีระหวา่งกนั  ไมมี่ความบาดหมางท่ีตกทอดมาจากประวตัศิาสตร์ 

อยา่งไรก็ตาม  ประชาชนสว่นใหญ่ของทัง้สองประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นใหมซ่ึง่ไมไ่ด้มีสว่นร่วม

ในชว่งการเร่ิมต้นของการพฒันาความสมัพนัธ์ไทย -จีน  ในอดีต ขาดความเข้าใจท่ีลกึซึง้เก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีน   การเรียนภาษาจีน สามารถชว่ย สง่เสริมความสมัพนัธ์ทาง

วฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีนได้      

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลกัสตูรต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาให้สอดคล้องกบัสถาน  

การณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

  12.1.2 หลกัสตูรมีความเป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
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 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.2.1  ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพระดบัแนวหน้า ตรงกบัความต้องการของชมุชน และ

สงัคมยคุเศรษฐกิจ 

12.2.2  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชมุชนและสงัคมอยา่งมีคณุภาพ 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1  กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

กลุม่วิชาศกึษาทัว่ไป ได้แก่ กลุม่วิชาภาษา กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
และกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.2  กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมา

เรียน  

 ทกุรายวิชาในหมวดวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ นกัศกึษาหลกัสตูรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาโท  
และวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

 13.3.1 มีการปรึกษาหารือกนัระหวา่งผู้สอนรายวิชาโดยคณะ /ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน  
เพ่ือให้ได้เนือ้หาความรู้ ทกัษะทางด้านภาษาจีนตามความต้องการของหลกัสตูร 

 13.3.2 จดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการและเง่ือนไขเรียนรู้และทกัษะ

วิชาชีพเป็นระยะ  
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หมวดท่ี 2.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

         1.1 ปรัชญา ความสาํคัญ  

  ภาษาดี มีคณุธรรม นําสงัคม 

          1.2 ความสาํคัญ 

      1.2.1 เพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ในการใช้ภาษาจีนได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม    

             1.2.2 เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถนําความรู้ทางด้านภาษา จีนไปใช้ประกอบอาชีพการ

งาน หรือประยกุต์ใช้สําหรับการดํารงชีพในสงัคมปัจจบุนั 

                   1.2.3 เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีจิตสํานกึในการให้บริการแก่สงัคมในฐานะท่ีเป็นตวักลางใน

การส่ือสารเพ่ือความเข้าใจอนัดีงาม ระหวา่งเพ่ือนมนษุยชาตด้ิวยกนั 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.3.1 มีคณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

1.3.2 สามารถนําความรู้ในการส่ือสารภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดและ

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมจีน  ตลอดจนรู้เทา่ทนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตา่งๆในระดบัชาต ิและ

นานาชาต ิ

1.3.3 สามารถคดิวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณและเป็นระบบ เพ่ือนําไปปรับใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขา วิชาภาษาจีน มีแผนพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียด

ของแผนพฒันา ยทุธศาสตร์และตวับง่ชีใ้นการพฒันาปรับปรุง  ภายในระยะเวลา 5  ปีนบัจากเปิด

หลกัสตูรการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้  
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลกัสตูรตามความ

เปล่ียนแปลงของสงัคม 

เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

 

สร้างเครือขา่ยกบัหนว่ยงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ือให้สอดคล้องตามความ

ต้องการและแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม 

เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

 

ตัวบ่งชี ้
1. จํานวนหนว่ยงานภาครัฐท่ี

เข้าร่วมเครือขา่ยมีไมน้่อยกวา่ 

5 หนว่ยกิต 

2. จํานวนหนว่ยงาน

ภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมมีไมน้่อย

กวา่ 5 หนว่ยกิต 

3. จํานวนครัง้ในการประชมุ

ร่วมกนัไมน้่อยกวา่ 1ครัง้/ ปี 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชมุ 

2.บนัทกึการปรึกษากบั

หนว่ยงานของภาครัฐและ

เอกชน 

ปรับปรุงปัจจยัสนบัสนนุการ

เรียนการสอน 
 

 

สํารวจความต้องการของ

นกัศกึษาและผู้สอน 
 

 

ตัวบ่งชี ้
1. จํานวนครัง้ในการสํารวจมี

ไมน้่อยกวา่ 1ครัง้/ ปี 

2. รายงานการสํารวจแสดง

ข้อมลูอยา่งน้อย 3 ประเดน็ คือ 

รูปแบบและลกัษณะของปัจจยั

สนบัสนนุท่ีเป็นท่ีต้องการ 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ

ในการจดัการและใช้ปัจจยั

สนบัสนนุอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี ้  

  หลักฐาน 
รายงานสํารวจ 

 จดัหาและจดัสรรทนุเพ่ือ

ปรับปรุงปัจจยัสนบัสนนุการ

เรียนการสอนให้มีความ

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ 

ตัวบ่งชี ้

1. จํานวนเงินทนุเพิ่มขึน้จากปี

ท่ีผา่นมาไมน้่อยกวา่ 10% 

2. จํานวนอปุกรณ์ /กิจกรรม/

โครงการท่ีปรับปรุงปัจจยั

สนบัสนนุการเรียนการสอนไม่

น้อยกวา่ 2 รายการ/ปี 

  หลักฐาน 

1. จํานวนเงินทนุ 

2. จํานวนเงินรายจา่ย 

3. จํานวนเงินอปุกรณ์/

กิจกรรม/โครงการท่ีปรับปรุง

ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนการ

สอน 
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หมวดท่ี 3.   ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1  ระบบ  

   ระบบจดัการศกึษาเป็นระบบทวิภาค ซึง่หนึง่ปีการศกึษาประกอบด้วย 2 ภาคการศกึษา  

ภาค คือ ภาคการเรียนท่ี 1 และภาคการเรียนท่ี 2 

   1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   การจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน เป็นการศกึษาภาคพิเศษในภาคการศกึษาฤดรู้อน ซึง่

กําหนด    ระยะเวลาและจํานวนหนว่ยกิต โดยมีสดัสว่นเทียบเคียงได้กบัภาคการศกึษาปกติ  
 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวง 

ศกึษาธิการ 
 

2. การดาํเนินการหลักสูตร 

       2.1  วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 ระหวา่งเดือนมิถนุายน– เดือนกนัยายน 

 ภาคเรียนท่ี 2 ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน– เดือนกมุภาพนัธ์ 

ภาคฤดรู้อน   เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 2.2   คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

       1. สําเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาท่ี

กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

2. คณุสมบตัอ่ืินๆให้เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาวา่ด้วย 

การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ .ศ.2551 หรือข้อบงัคบัอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั

ทากําหนดให้ใช้ 

 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1. นกัศกึษามีระดบัความรู้ทางภาษาจีนไมเ่พียงพอท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี 

            2. นกัศกึษามีปัญหาเร่ืองการปรับตวัให้เข้ากบัระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา   
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2.4  กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จาํนวนนักศึกษา 
จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ชัน้ปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชัน้ปีท่ี 2  80 80 80 80 

ชัน้ปีท่ี 3   80 80 80 

ชัน้ปีท่ี 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา      

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมาย

เหต ุ

2554 2555 2556 2557 2558  

ค่าบาํรุงการศึกษา 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000  

ค่าลงทะเบียน 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000  

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 180,000 185,000 186,000 187,000 188,000  

รวม 1,052,000 1,057,000 1,058,000 1,059,000 1,060,000  

 

           2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

หมาย

เหต ุ

2554 2555 2556 2557 2558  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 140,340 140,340 140,340 140,340 140,340  

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 65,000 70,000 75,000 80,000  

รวม 190,340 205,340 210,340 215,340 220,340  
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2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบชัน้เรียน  

        แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั  

        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั  

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั ( E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต  

        อ่ืนๆ (ระบ)ุ  

 2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

(ถ้ามี) 

 การเทียบโอนจากตา่งสถาบนั เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการและของ

มหาวิทยาลยั 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1   หลักสูตร  

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

 ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 130 หนว่ยกิต โดยมีสดัสว่นแตล่ะหมวดวิชา  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

            จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                       130  หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    เรียนไม่น้อยกว่า            30   หน่วยกิต 

    - กลุม่วิชาภาษา                                       เรียนไมน้่อยกวา่  12    หนว่ยกิต 

    - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    เรียนไมน้่อยกวา่    9    หนว่ยกิต    

    - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         เรียนไมน้่อยกวา่    9    หนว่ยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    เรียนไม่น้อยกว่า                          94   หน่วยกิต 
เอก-โท 

   - วิชาแกน                                                                             21     หนว่ยกิต 

   - วิชาเฉพาะด้าน                                                                   36     หนว่ยกิต 

       - บงัคบัเรียน                                                                     27     หนว่ยกิต 

       - เลือกเรียน                                                                        9     หนว่ยกิต  

   - วิชาโท                                                                                30     หนว่ยกิต  

   - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                  7     หนว่ยกิต  

                        3) หมวดวิชาเลือกเสรี          เรียนไม่น้อยกว่า                  6    หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา  

       1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า   30      หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า                           12      หน่วยกิต  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 

 บังคับเรียน    3  รายวิชา     9 หน่วยกิต ดังนี ้  

GEL1001 การใช้ภาษาไทย                     3(3–0-6) 

Thai Usage 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น   3(3–0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน              3(3–0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

เลือกเรียน  1  รายวิชา     3 หน่วยกิต ดังนี ้

GEL2001          ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                                   3(3–0-6) 

                         Thai for Academic Purposes 

GEL2002           ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                                                             3(3–0-6) 

                          English for Academic Purposes 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต    

บังคับเรียน    2  รายวิชา     6 หน่วยกิต ดังนี ้

GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต      3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก      3(3–0-6) 

  Thai Social in Global Context 

เลือกเรียน  1  รายวิชา     3 หน่วยกิต ดังนี ้

GEH2001 การพฒันาตน       3(3–0-6) 

  Self  Development 

GEH2002 ความจริงของชีวิต      3(3–0-6) 

 Philosophy of  life      
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                  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เรียนไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                    ช่ือวิชา                                     น(บ-ป-อ) 

บังคับเรียน    2  รายวิชา     6 หน่วยกิต ดังนี ้

GES1001     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้              3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

GES1002    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

เลือกเรียน  1  รายวิชา     3 หน่วยกิต ดังนี ้

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

  Science ,Technology and Environment 

GES2002          การคดิและการตดัสินใจ                                                               3(3-0-6) 

                         Thinking and Decision Making 

         
2. หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า                                           94    หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน             21 หน่วยกิต 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

CHN2103      ทกัษะการอา่นภาษาจีน         3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

CHN2104      การเขียนภาษาจีน       3(3-0-6) 

   Chinese Writing  
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                   2.2 วิชาเฉพาะด้าน        36 หน่วยกิต 

                         บังคับเรียน                                                     27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา      ช่ือวิชา                                      น(บ-ป-อ) 

CHN1104  การฟังและการพดูภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHN1105  จีนศกึษา       3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

CHN3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1      3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHN3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2      3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยกุต์      3(3-0-6) 

   Applied Ancient Chinese 

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน                3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

CHN3105  วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

CHN3106  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน                  3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  

 

      2.3 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                              9    หน่วยกิต 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                 3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน        3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 
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รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                              น(บ-ป-อ)  

CHN3301      สนุทรียศลิป์จีน       3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

CHN3501         วรรณกรรมจีน       3(3-0-6) 

                         Chinese Literary 

CHN3601  การแปลภาษาจีน       3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

CHN3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว     3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHN3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร     3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                    3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business Chinese 

           

           

            วิชาโท  ภาษาจีน  เรียนไม่น้อยกว่า    30      หน่วยกิต 

สําหรับนกัศกึษาวิชาเอกสาขาอ่ืนทัง้ในคณะและนอกคณะ 

           บังคับเรียน                21       หน่วยกิต  

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 
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รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                              น(บ-ป-อ)  

CHN2103      ทกัษะการอา่นภาษาจีน         3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

CHN2104      การเขียนภาษาจีน       3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

 

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      9       หน่วยกิต 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                 3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน        3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 

 CHN3301      สนุทรียศลิป์จีน       3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

CHN3501         วรรณกรรมจีน       3(3-0-6) 

                         Chinese Literary 

CHN3601  การแปลภาษาจีน       3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

CHN3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว     3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHN3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร     3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                    3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business Chinese 
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รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ)  

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   7 หน่วยกิต 

CHN3801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน     2(90) 

  Preparation  for Professional Experience in Chinese  

CHN3802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                                              5(450) 

  Field  Experience in Chinese  

 

 วิชาโท  ภาษาอังกฤษ  เรียนไม่น้อยกว่า   30      หน่วยกิต 

สําหรับนกัศกึษาของสาขาวิชาเรียนภาษาองักฤษเป็นวิชาโท 

 บังคับเรียน                15       หน่วยกิต   

ENL1001          การฟังและการพดู 1      3(2-2-5) 

Listening and Speaking 1 

ENL1003         กลวิธีการอา่น                   3(3-0-6) 

                         Reading Strategies  

ENL1005         ไวยากรณ์ในบริบท 1                              3(3-0-6) 

                         Grammar in Contexts 1 

ENL1007      การเขียนในชีวิตประจําวนั                             3(3-0-6) 

          Writing in Everyday Life  

ENL2401         การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

Introduction to English-Thai Translation              

วิชาเลือก                15       หน่วยกิต   

ENL1002         การฟังและการพดู 2                         3(2-2-5) 

Listening and Speaking 2  

ENL1004         การอา่นอนเุฉท                               3(3-0-6) 

Paragraph Reading  

ENL1006         ไวยากรณ์ในบริบท 2                              3(3-0-6) 

Grammar in Contexts 2 

ENL2113         การฟังและการพดู 3                                          3(2-2-5) 

Listening and Speaking 3 
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รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ)  

ENL2311         การเขียนอนเุฉท 3(3-0-6)                      

                        Paragraph Writing  

            

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า                                               6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา โดยไมซํ่า้กบัรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแล้วและต้องไมเ่ป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การ

สําเร็จหลกัสตูรของสาขาวิชานี ้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(บ-ป-อ)              

 GEL1001 การใช้ภาษาไทย                             3(3–0-6) 

Thai Usage 

GES1002    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต              3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN1105  จีนศกึษา       3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

ENL1001         การฟังและการพดู 1      3(2-2-5) 

Listening and Speaking 1 

ENL1005         ไวยากรณ์ในบริบท 1                             3(3-0-6) 

                         Grammar in Contexts 1 

 

รวม  21 หน่วยกิต 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ) 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น   3(3–0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

GES1001     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้    3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2           3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1104  การฟังและการพดูภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

ENL1002         การฟังและการพดู 2                         3(2-2-5) 

Listening and Speaking 2  

ENL1006        ไวยากรณ์ในบริบท 2                              3(3-0-6) 

Grammar in Contexts 2 

 

       รวม  21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ) 

GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต      3(3–0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก      3(3–0-6) 

 Thai Social in Global Context 

CHN2101    ภาษาจีนระดบัต้น 3      3(2-2-5) 

     Basic Chinese 3 

CHN2103    ทกัษะการอา่นภาษาจีน         3(2-2-5) 

     Chinese Reading  

CHN2104    การเขียนภาษาจีน       3(3-0-6) 

     Chinese Writing  

ENL1003      กลวิธีการอา่น                   3(3-0-6) 

                      Reading Strategies  

ENL1007     การเขียนในชีวิตประจําวนั                                        3(3-0-6) 

         Writing in Everyday Life  

   

รวม  21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ) 

GEL2001           ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                3(3–0-6) 

                          Thai for Academic Purposes 

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

Science ,Technology and Environment 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยกุต์      3(3-0-6) 

   Applied Ancient Chinese 

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน                3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

ENL1004         การอา่นอนเุฉท                               3(3-0-6) 

Paragraph Reading  

ENL2113        การฟังและการพดู 3                                          3(2-2-5) 

Listening and Speaking 3 

 

       รวม  21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3     ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ) 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน   3(3–0-6) 

           English for Communication and Study Skills 

GEH2002 ความจริงของชีวิต      3(3–0-6) 

  Philosophy of  life 

CHN3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1      3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHN3105  วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

ENL2401         การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

Introduction to English-Thai Translation              

ENL2311         การเขียนอนเุฉท                               3(3-0-6) 

Paragraph Writing  

 

       รวม  21 หน่วยกิต 

 

                ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ) 

CHN3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2      3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHN3106  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน                  3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  

CHN3601  การแปลภาษาจีน       3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

CHN3701 ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว     3(3-0-6) 

Chinese for Tourism 

                                                                   รวม   12 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                    3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business Chinese 

CHN3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน     2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Chinese  

 

รวม  8 หน่วยกิต 

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา          ช่ือวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

CHN3802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                            5(450) 

              Field Experience in Chinese  

       รวม  5 หน่วยกิต

  

รวม           130    หน่วยกิต 

 

๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 

 แสดงไว้ในภาคผนวก  ก  
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

   3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/

สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/

การแต่งตาํรา 

1. นางสาวกณิกนนัท์ โภชฌงค์ 

1101400444532 

M.A. (Chinese 

Language and 

Culture) Ming 

Chuan 

University ,Taiwan 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา                                      

2009 

 

 

 

 

2549 

อาจารย์ การวิจัย 

ความผกูพนัของ

ครอบครัวทหารตอ่

ชมุชนยานเกราะเขต

ดสุิต กรุงเทพมหานคร 

 

2. นางสาวฤดี เอ่ียมเรืองพร 

1102000343501 

M.A.(Linguistics 

and  Applied 

Linguistics)Yunnan 

Normal 

University,China 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา                                      

2011 

 

 

 

 

2549 

อาจารย์ การวิจัย 

วิเคราะห์การใช้

โครงสร้าง“de”ใน

ภาษาไทยและจีน 

3. นางสาวจีรนนัท์ แสงศรีจนัทร์ 

3560300494599 

M.A. (Chinese 

Language and 

Literature)  Sim 

University, 

Singapore 

B.A. (Chinese 

Language and  

2011 

 

 

 

 

1999 

อาจารย์ 

ระดบั 5 

ตาํราเรียน 

ภาษาจีนหลกัสตูร

เร่งรัด 

 

  



26 
 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/

สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/

การแต่งตาํรา 

3. นางสาวจีรนนัท์ แสงศรีจนัทร์ 

3560300494599 (ตอ่) 

Culture) Beijing 

Language and 

Culture University 

,China 

   

4. Mr.Fan Liang 

G48632691 

M.A.(Teaching 

Chinese to 

Speakers of Other 

Language)Yunnan 

Normal 

University,PRC. 

B.A.(Chinese 

Language and 

Literature) Yunnan 

Normal 

University,PRC. 

2011 

 

 

 

 

 

2006 

อาจารย์ การวิจัย 

1.Problems and 

Countermeasures in 

Chinese Language 

Teaching in 

Thailand,Wen Jiao Zi 

Liao ,2011 ,Nan 

Jing,PRC. 

2.Zhu Ge Liang is not 

God,She Hui Jing Ji 

Jiao Yu Yu Tan Suo 

,2011 ,Kunming,PRC. 

5. Mr.  Zheng Hai Ning  

G30229011   

M.A.(Political 

Science)

มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง 

B.A. (Chinese 

Language and 

Literature)Guangxi 

University,China 

2551 

 

 

            

2000 

อาจารย์ ตาํราเรียน 

- ภาษาไทยเบือ้งต้น 

สําหรับผู้พดูภาษาจีน 
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3.2.2 อาจารย์ประจาํ 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/

สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/

การแต่งตาํรา 

1. นางสาวกณิกนนัท์ โภชฌงค์ 

1101400444532 

M.A. (Chinese 

Language and 

Culture) Ming Chuan 

University ,Taiwan                    

2009 

 

 

 

 

อาจารย์ การวิจัย 

ความผกูพนัของ

ครอบครัวทหารตอ่

ชมุชนยานเกราะเขต

ดสุิต กรุงเทพมหานคร 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา         

2549 

 

 

 

  

2. นางสาวฤดี เอ่ียมเรืองพร 

1102000343501 

M.A.(Linguistics and  

Applied 

Linguistics)Yunnan 

Normal 

University,China 

ศศ.บ.ภาษาจีน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา         

2011 

 

 

 

 

2549 

อาจารย์ การวิจัย 

วิเคราะห์การใช้

โครงสร้าง“de”ใน

ภาษาไทยและจีน 

3. นางสาวจีรนนัท์ แสงศรีจนัทร์ 

3560300494599 

M.A. (Chinese 

Language and 

Literature)  Sim 

University, 

Singapore 

B.A. (Chinese 

Language and 

Culture) Beijing  

Language and  

2011 

 

 

 

 

    1999 

อาจารย์ 

ระดบั 5 

ตาํราเรียน 

 - ภาษาจีนหลกัสตูร

เร่งรัด 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/

สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/

การแต่งตาํรา 

3. นางสาวจีรนนัท์ แสงศรีจนัทร์ 

3560300494599 (ตอ่) 

Culture University 

,China 

   

4. Mr.Fan Liang 

G48632691  

M.A.(Teaching 

Chinese to Speakers 

of Other 

Language)Yunnan 

Normal 

University,PRC. 

B.A.(Chinese 

Language and 

Literature) Yunnan 

Normal 

University,PRC. 

2011 

 

 

 

 

 

2006 

อาจารย์ การวิจัย 

1.Problems and 

Countermeasures in 

Chinese Language 

Teaching in 

Thailand,  

Wen Jiao Zi Liao 

,2011 ,Nan 

Jing,PRC. 

2.Zhu Ge Liang is 

not God,She Hui 

Jing Ji Jiao Yu Yu 

Tan Suo ,2011 

,Kunming,PRC. 

5. Mr. Zheng Hai Ning  

G30229011 

M.A.(Political 

Science)มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง 

B.A. (Chinese 

Language and 

Literature)     

Guangxi 

University,China 

2551 

 

 

 

2000 

อาจารย์ ตาํราเรียน 

- ภาษาไทยเบือ้งต้น 

สําหรับผู้พดูภาษาจีน 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก/

สถาบันท่ีจบ 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

 

 

ภาระการสอน ชม./

ภาคการศึกษา 

ภาระงาน

สอนท่ีมีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน

ท่ีจะมีใน

หลกัสตูรนี ้

1. นางสาวสนุนัท์   

สงวนเตชะตระกลู 

3101200647657 

M.A. Modern 

Chinese 

Beijing  

Language and 

Culture 

University 

,China 

อาจารย์ 1949 6 6 

2. นายสินชยั กิมเซ๊ียะ 

3860200214729 

ศศ.ม. การสอน

ภาษาจีนใน

ฐานะภาษา 

ตา่งประเทศ) 

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

อาจารย์       2552 6 6 

3. พ.ต.อ.พลูชยั พร้อมเพรียงชยั 

3101400613659 

M.A. Police 

Administration 

Central Police 

College  

Taipei, Taiwan 

อาจารย์ 1972 6 6 

4.  Mr. Zhang Jing Bao 

PCHN151101268 

 

M.A. Education 

Liaoning 

Normal 

University 

,China 

อาจารย์ 1984 6 6 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มความรู้

และประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษา   โดยเป็นการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม ในหนว่ยงานสถาน

ประกอบการด้านตา่งๆ ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศก์ เป็นเวลา 16 สปัดาห์ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 4.2 ช่วงเวลา   

          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

5.  ข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)                

 5.1  คาํอธิบายโดยย่อ   

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 5.3  ช่วงเวลา 

 5.4 จาํนวนหน่วยกิต 
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หมวดท่ี 4.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1. ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสตัย์สจุริตเสียสละ  

อทุิศตนเพ่ือสว่นรวม 

                      2 . เคารพในสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้ อ่ืนพร้อมกบัสามารถปฎิบตัติอ่ผู้ อ่ืนได้

อยา่งเหมาะสม  

                      3. มีวินยัและตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามระเบียบข้อบงัคบัขอสงัคมได้  

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

         ปลกูฝังให้นกัศกึษาเคารพครูบาอาจารย์ เน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงตอ่เวลา รวมถึง

การแตง่กายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
            2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 1. ประเมินจากความประพฤตขิองนกัศกึษา  ประพฤตติวัดี มีจริยธรรม  

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นนักส่ือสารท่ีดี 

นกัศกึษาสามารถนําความรู้

ทางด้านภาษาจีนไปใช้ในการ

ส่ือสารได้อยา่งชดัเจนถกูต้อง 

1. จดัรายวิชาและกิจกรรมตา่งๆท่ีสง่เสริมการประยกุต์ใช้

ความรู้ 

2. สง่เสริมให้มีการแลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการกบั

มหาวิทยาลยัตา่งๆในประเทศจีน 

3. มีการจดัสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาจีนHSK 

4. กําหนดให้นกัศกึษาเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและจีน 

ด้านภาวะทางผู้นํา  

นกัศกึษามีภาวะผู้ นํา สามารถ

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

1.  สง่เสริมให้มีการทํางานเป็นกลุม่ กําหนดการมีสว่นร่วมใน     

การทํางานร่วมกนั 

2. ฝึกให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบ ร่วมถึงการสร้างวินยัใน

ตนเอง 

3. สอดแทรกคณุธรรมในรายวิชาตา่งๆ 
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                     2. ประเมินจากการตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน การสง่งานตาม

กําหนด 

3. ประเมินจากการรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและการเข้ากิจกรรม  

  2.2 ความรู้ 

       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และทกัษะในการใช้ภาษาจีน เพ่ือใช้ในการส่ือสารและประกอบอาชีพ  

2. สามารถนําความรู้ท่ีจากทฤษฎีและสามารถนําไปสูก่ารอธิบายโดยใช้ภาษาจีน  

   3. รู้วิธีสืบค้นและใช้ประโยชน์จากทางอินเตอร์เน็ตในการหาข้อมลู ความรู้ท่ี

เก่ียวกบัภาษาจีนได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

การเรียนการสอนสามารถนําความรู้จากทฤษฏี นํามาประยกุต์ใช้จากสภาพแวดล้อม 
จริงได้  
         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ประเมินจากการทดสอบยอ่ย 

2. ประเมินจาการทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

3. ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษานําเสนอรายงานในชัน้เรียน  

4. ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัทํา 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                1. พฒันาการคดิอยา่งมีระบบ และฝึกทกัษะทางการวิเคราะห์  

2. ฝึกการคดิวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ 

3. ความสามารถในการแสวงหาความรู้และการใช้ประสบการณ์ 

        2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้มีโอกาสปฏิบตัไิด้จริง  สร้างบทบาทสมมตุิ 

2. การอภิปรายกลุม่ 

                    2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตัตินของนกัศกึษา เชน่การประเมินจากการ

นําเสนอรายงาน 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

               1. พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

               2. เรียนรู้การทํางานเป็นทีม  

3. มีความรับผิดชอบตอ่ในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา  

           2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 

1. สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งดี 

2. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  

3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้  

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือตอ่การทํางานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

2. สามารถส่ือสารได้อยา่งมประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียน 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  1. พฒันาในด้านทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การแปล และการเขียน  

โดยการทํารายงานและการนําเสนอในชัน้เรียน 

2. พฒันาทกัษะในการสืบค้น หาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 

3. ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน่การสง่อีเมล์  

4. ทกัษะการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตา่งๆท่ีให้นกัศกึษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยกุต์เอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจาการอภิปราย จากกรณีศกึษาตา่งท่ีนํามาเสนอหน้าชัน้เรียน 
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2.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั 

 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

รายวิชาการศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

ใช้
ดุล

ยพิ
จ 

ค่า
นิ

ยม
 

คว
าม

มี
เห

ตุผ
ลแ

ละ
กก

เก
ณ

ฑ์
ท

าง
สัง

คม
 

1.
2 

  มี
วินั

ย 
มี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

 ซื่
อสั

ตย์
สุจ

ริต
 

เสี
ยส

ละ
 

2.
1 

มี
คว

าม
รู้ต่

อก
าร

ดาํ
เนิ

น

ชีว
ิต 

2.
2มี

คว
าม

เข้
าใ

จ

สถ
าน

กา
รณ์

ใน
ปั

จจ
ุบั

น
 

2.
3ต

ระ
ห

นั
ก

.ใ
น

กก
ระ

เบี
ยบ

แล
ะข้

อบั
งคั

บ
 

3.
1 

ทั
กษ

ะก
าร

แก้
ปั

ญ
ห

า 

3.
2 

กา
รคิ

ดเ
ชิง

lส
ร้า

งส
รร

ค์ 

3.
3 

ใช้
ทั

กษ
ะท

าง
วิช

าก
าร

อย่
าง

ถ่อ
งแ

ท้
 

4.
1 

มี
บ

ท
บ

าท
เห

ม
าะ

สม
ใน

กา
รท

าํง
าน

 

4.
2 

มี
คว

าม
คิด

ริเ
ริ่ม

ใน
กา

ร

วิเ
คร

าะ
ห์

 

4.
3 

รับ
ผิด

ชอ
บ

 rพั
ฒ

น
า

ตน
เอ

งแ
ละ

สัง
คม

 

5.
1 

เลื
อก

แล
ะป

ระ
ยุก

ต์

เท
คนิ

คท
าง

สถิ
ติ

 

5.
2 

นํ
าเ

สน
อข้

อมู
ลข่

าว
สา

ร

สม
ํ่าเ

สม
อ 

5.
3 

ใช้
ภ

าษ
าเ

พื่
อก

าร

สื่อ
สา

รไ
ด้อ

ย่า
งมี

ป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

GEH1001 สนุทรีภาพกบัชีวิต               

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก               

GEH2001 การพฒันาตน               

GEH2002 ความจริงของชีวิต               

GEL1001 การใช้ภาษาไทย               

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น               

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะการเรียน               

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ               

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ               
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                     คุณลักษณะบัณฑิต 

 

รายวิชาการศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

 

 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

ใช้
ดุล

ยพิ
จ 

ค่า
นิ

ยม
 ค

วา
ม

มี

เห
ตุผ

ลแ
ละ

กก
เก

ณ
ฑ์

ท
าง

สัง
คม

 

1.
2 

  มี
วินั

ย 
มี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ

ต 
เสี

ยส
ละ

 

2.
1 

มี
คว

าม
รู้ต่

อก
าร

ดาํ
เนิ

น
ชีว

ิต 

2.
2มี

คว
าม

เข้
าใ

จส
ถา

น
กา

รณ์
ใน

ปั
จจ

ุบั
น

 

2.
3ต

ระ
ห

นั
ก

.ใ
น

กก
ระ

เบี
ยบ

แล
ะ

ข้อ
บั

งคั
บ

 

3.
1 

ทั
กษ

ะก
าร

แก้
ปั

ญ
ห

า 

3.
2 

กา
รคิ

ดเ
ชิง

lส
ร้า

งส
รร

ค์ 

3.
3 

ใช้
ทั

กษ
ะท

าง
วิช

าก
าร

อย่
าง

ถ่อ
ง

แท้
 

4.
1 

มี
บ

ท
บ

าท
เห

ม
าะ

สม
ใน

กา
ร

ท
าํง

าน
 

4.
2 

มี
คว

าม
คิด

ริเ
ริ่ม

ใน
กา

ร

วิเ
คร

าะ
ห์

 

4.
3 

รับ
ผิด

ชอ
บ

 rพั
ฒ

น
าต

น
เอ

งแ
ละ

สัง
คม

 

5.
1 

เลื
อก

แล
ะป

ระ
ยุก

ต์เ
ท

คนิ
คท

าง

สถิ
ติ

 

5.
2 

นํ
าเ

สน
อข้

อมู
ลข่

าว
สา

ร

สม
ํ่าเ

สม
อ 

5.
3 

ใช้
ภ

าษ
าเ

พื่
อก

าร
สื่อ

สา
รไ

ด้

อย่
าง

มี
ป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้               

GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต               

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม               

GES2002 การคิดและการตดัสินใจ                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั 

                                      คุณลักษณะบัณฑิต  
 
รายวชิา 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

         5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1                

CHN1102  ภาษาจีนระดบัต้น 2                

CHN1103 การฟังและการพดูภาษาจีน 1                

CHN1104  การฟังและการพดูภาษาจีน 2                

CHN1105  จีนศกึษา                

CHN1106 ไวยากรณ์ภาษาจีน                

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                

CHN2101 ภาษาจีนระดบัต้น 3                

CHN2102 ภาษาจีนระดบัต้น 4                 

CHN2103 ทกัษะการอา่นภาษาจีน                 

CHN2104  การเขียนภาษาจีน                 
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                                      คุณลักษณะบัณฑิต  
 
รายวชิา 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

CHN3101 ภาษาจีนระดบักลาง 1                

CHN3102 ภาษาจีนระดบักลาง 2                

CHN3103 ภาษาจีนโบราณประยกุต์                

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน                

CHN3105 วรรณคดีจีน                 

CHN3106 การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน                 

CHN3201  การสนทนาภาษาจีน                

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน                  

CHN3301  สนุทรียศิลป์จีน                

CHN3501  วรรณกรรมจีน                

CHN3601 การแปลภาษาจีน                 

CHN3701 ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเที่ยว                

CHN3702 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร                
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                                      คุณลักษณะบัณฑิต  
 
รายวชิา 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                

CHN3704 ภาษาจีนธุรกิจ                

CHN3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                 

CHN3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                 
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                                      คุณลักษณะบัณฑิต  
 
รายวชิา 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
การส่ือสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1ต

ระ
ห

นั
กใ

น
คุณ

ค่า
แล

ะ

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

1.
2เ

คา
รพ

ใน
สิท

ธิแ
ละ

รับ
ฟั

ง

คว
าม

เห็
น

ขอ
งผู้

อื่น
 

1.
3มี

วินั
ย 

แล
ะต

รง
ต่อ

เว
ลา

 

ป
ฎิ

บั
ติต

าม
ระ

เบี
ยบ

ข้อ
บั

งคั
บ

ขอ
งสั

งค
ม

ได้
 

2.
1มี

คว
าม

รู้แ
ละ

ทั
กษ

ะใ
น

กา
รใ

ช้

ภ
าษ

าจ
ีน

 

2.
2นํ

าค
วา

ม
รู้ที่

จา
กท

ฤษ
ฎี

แล
ะ

สา
ม

าร
ถนํ

าไ
ป

สู่ก
าร

อธิ
บ

าย
 

2.
3มี

ป
ระ

สบ
กา

รณ์
แล

ะก
าร

เรี
ยน

รู้ 
ใน

ด้า
น

กา
รสื่

อส
าร

 

3.
1พั

ฒ
น

าก
าร

คิด
อย่

าง
มี

ระ
บ

บ
 

แล
ะฝึ

กทั
กษ

ะท
าง

กา
รว

ิเค
รา

ะห์
 

3.
2ค

วา
ม

สา
ม

าร
ถใ

น
กา

ร

แส
วง

ห
าค

วา
ม

รู้แ
ละ

กา
รใ

ช้

ป
ระ

สบ
กา

รณ์
 

4.
1พั

ฒ
น

าทั
กษ

ะใ
น

กา
รส

ร้า
ง

สัม
พั

น
ธภ

าพ
ระ

ห
ว่า

งผู้
เรี

ยน

ด้ว
ยกั

น
 

4.
2มี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ต่อ
ใน

งา
น

ที่
ม

อบ
ห

ม
าย

ให้
คร

บ
ถ้ว

น
ตา

ม

กํา
ห

น
ดเ

วล
า 

5.
1พั

ฒ
น

าใ
น

ด้า
น

ทั
กษ

ะใ
น

กา
ร

สื่อ
สา

รโ
ดย

กา
รท

าํร
าย

งา
น

แล
ะ

กา
ร 5.
2พั

ฒ
น

าทั
กษ

ะใ
น

กา
รสื

บ
ค้น

 

ห
าข้

อมู
ลจ

าก
อิน

เต
อร์

เน็
ต

 

ENL1001   การฟังและการพดู 1             

ENL1003   กลวิธีการอา่น             

ENL1005   ไวยากรณ์ในบริบท 1             

ENL1007    การเขียนในชีวิตประจําวนั             

ENL2401    การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น             

ENL1002    การฟังและการพดู 2                                  

ENL1004    การอา่นอนเุฉท              

ENL1006    ไวยากรณ์ในบริบท 2             

ENL2113    การฟังและการพดู 3             

ENL2311    การเขียนอนเุฉท             

  



40 
 

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและเกณฑ์สําเร็จการศกึษา เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ .ศ. 2551 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํเร็จการศึกษา 

1. ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลทกุรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ  

2. (อาจ) จดัตัง้กรรมการทวนสอบ เพ่ือสุม่ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือ

รายงานของผู้ เรียน 

3. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในแตล่ะรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

เพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู้สอนมากกวา่ 1 คน 

4. (อาจ) จดัทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกนัในกรณีท่ีมีผู้สอนหลายคน  

        5. สํารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัคําถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต  เพ่ือปรับมาตรฐาน

ข้อสอบ 

3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

1. เรียนครบตามจํานวนหนว่ยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรภายในเวลา  4 - 8 ปี 

2. ผา่นการฝึกงานภาคสนาม / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเป็นอยา่งดี  โดยสอบผา่น

Hanyu  Shuiping  Kaoshi  (HSK)  ระดบั  3  ขึน้ไป 

4. ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 2.00 และไมมี่รายวิชาใดได้คา่ระดบัคะแนนเป็น I 

หรือ F 
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หมวดท่ี 6.   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จดัหลกัสตูรแนะแนวการเป็นครูอาจารย์แก่อาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจ

นโยบายของมหาวิทยาลยั  คณะ ตลอดจนในหลกัสตูรท่ีสอน   

1.2 จดัระบบแนะนํา / ระบบพ่ีเลีย้ง แก่อาจารย์ใหม ่  และให้อาจารย์ใหมส่งัเกตการณ์การ

สอนของอาจารย์ผู้ มีประสบการณ์ก่อนท่ีจะทําการสอนจริง 

            1.3 จดัเตรียมคูมื่ออาจารย์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

            1.4 สง่เสริมอาจารย์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและ

การวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง มีการสนบัสนนุด้านการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนบัสนนุให้ผู้สอนร่วมสมัมนาทัง้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตักิารในด้านการเรียน

การสอน 

2.1.2 จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  วิธีการสอน  
กลยทุธ์ในการสอน และการวดัและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.3 สง่เสริมอาจารย์เพิ่มพนูความรู้ เพ่ือสง่เสริมการสอนและการวิจยั  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนบัสนนุให้ผู้สอนทํางานวิจยั  และจดับริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและ

สงัคม เพ่ือให้สามารถนําประสบการณ์มาพฒันาการเรียนการสอน 

2.2.2 พฒันาให้ผู้สอนได้ศกึษาตอ่เม่ือทํางานได้ระยะหนึง่   

2.2.3 ให้ผู้สอนมีสว่นร่วมในการจดัทําหลกัสตูร ปรับปรุงรายวิชา หรือพฒันาหลกัสตูรใหม่ 

2.2.4 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาจีน 

            2.2.5 จดัให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆทางวิชาการของคณะ 

           2.2.6 จดัโครงการเย่ียม ศกึษาดงูานตา่งมหาวิทยาลยั ทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศ 

 
 

 

 

 

  



42 
 

หมวดท่ี 7.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 

         กลไกการบริหารหลกัสตูรจะมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นคณะกรรมการท่ี

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย

ดําเนินการบริหาร จดัการงานด้านวิชาการและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูร การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนทําหน้าท่ีประสานงานกบัมหาวิทยาลยัและ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้  ซึง่ทางสาขาได้จดั ระบบและกลไกในการบริหาร

หลกัสตูรมีดงันี ้

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน  

- สาขาวิชามอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอปุกรณ์การเรียนการสอน  ส่ือการ

สอน เอกสารประกอบการสอน  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน  ๆ รวมทัง้การตดิตามผลการเรียน

การสอนและการจดัทํารายงาน 

1.2 การตดิตามการจดัการเรียนการสอน  

- สาขาวิชาจดัทําระบบสงัเกตการณ์จดัการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหาอปุสรรค  

และขีดความสามารถของผู้สอน 

1.3 เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน  สาขาวิชาคณะจดัทําระบบการประเมินผลผู้สอน  โดย

ผู้ เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

1.4 เม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา  สาขาวิชา ตดิตามผลการประเมินคณุภาพการสอนการทวน

สอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา 

1.5 เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนในแตล่ะปี  ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจดัทํารายงานผลการ

ดําเนินงานหลกัสตูรประจําปี ซึง่ประกอบด้วยผลการประเมินคณุภาพการสอน  รายงานรายวิชา  ผล

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา เสนอตอ่สาขาวิชา/คณบดี 

1.6 หวัหน้าสาขาวิชาร่วมกบัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจดัประชมุอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลกัสตูรประจําปี  และใช้ข้อมลูเพ่ือการปรับปรุงกลยทุธ์การ

สอน ทกัษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยทุธ์การสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่คณุภาพของหลกัสตูร และจดัทํารายงานผลการดําเนินงานหลกัสตูรเสนอคณบดี 

1.7 เม่ือครบรอบ  4 ปี สาขาวิชาแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลการดําเนินงานหลกัสตูร  

โดยประเมินจากการเย่ียมชม รายงานผลการดําเนินงานหลกัสตูร และจดัประเมินคณุภาพหลกัสตูร

โดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายก่อนสําเร็จการศกึษา และผู้ใช้บณัฑิต 
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1.8 แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรท่ีมีจํานวนและคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของ  

สกอ.เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรอยา่งน้อยทกุ  5 ปี โดยนําความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ  

บณัฑิตใหม่ ผู้ใช้บณัฑิต  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่ลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของบณัฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1 การบริหารงบประมาณ 

ทรัพยากรการจดัการเรียนการสอนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้หลกัสตูร เป็นไปตามปรัชญา

และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร จงึมีการบริหารจดัการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการ

วิจยั ทางสาขาต้องมีการ วิเคราะห์คา่ใช้จา่ยและรายได้ลว่งหน้า  4 ปี ซึง่ชว่ยในการวางแผน

งบประมาณเงินรายได้ในแตล่ะปีให้สอดคล้องกบัรายได้และคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้  นอกจากนี  ้ผล

การวิเคราะห์การเงินยงันํามาใช้ในการวางแผนการปฏิบตังิานประจําปีการศกึษา  โดยเฉพาะใน

เร่ืองการเพิ่มกิจกรรม /โครงการท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กบัสาขาวิชา  การจดัสรรจํานวนรายวิชา /ชัว่โมง

ของอาจารย์พิเศษให้สอดคล้องกบังบประมาณเงินรายได้การวางแผน  การจดัหา การใช้ และการ

เพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 

ข้อมลูแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน  ตํารา หนงัสืออ้างอิง  เอกสาร 
อปุกรณ์การเรียนการสอน  ห้องปฏิบตักิาร ห้องสมดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองขยายเสียง เคร่ือง

ฉายประเภทตา่งๆ 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

2.3.1 คณะ/สาขาวิชาจดัสรรงบประมาณประจําปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการ

สอน ตํารา วารสารทางวิชาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 
2.3.2 คณะ/สาขาวิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชมุเพ่ือวางแผนจดัทําข้อเสนองบประมาณครุภณัฑ์และ

อปุกรณ์การเรียนการสอน 
         2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทกุปีจากผู้สอนและ

ผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
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2.4.3 สรุปแหลง่ทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั คณะ และสาขาวิชาท่ีผู้สอน

และผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 การกําหนดคณุสมบตัิ 

1. คณุสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

2. คณุสมบตัขิองผู้สมคัร 

  -สําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาโทด้านการสอนภาษาจีน หรือ

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

3.1.2 การคดัเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ และสอบสอนโดย 

คณะกรรมการท่ีคณบดีแตง่ตัง้ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

3.2.1 จดัประชมุอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือตดิตามผลการ 

ดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของสาขาวิชา 

3.2.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร ซึง่ทําหน้าท่ีทบทวนการบริหาร 

หลกัสตูรทกุสิน้ภาคการศกึษา และประจําปี เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูร 

3.2.3 สํารวจความต้องการจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุง  

หลกัสตูร 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  

3.3.1 จดัระบบคดักรองคณาจารย์ท่ีจะเชิญมาบรรยายบางเวลา  และสอนพิเศษ 
โดยกําหนดหลกัเกณฑ์กว้าง  ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือกเชน่  ผลงานทางวิชาการ  เป็น

ผู้ เช่ียวชาญท่ียอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 
3.3.2 ขออนมุตักิารเชิญตามระเบียบของสถาบนั 
3.3.3 คณาจารย์ท่ีสอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตาม 

คําอธิบายรายวิชาท่ีสถาบนัจดัทําไว้ประกอบการสอน  โดยประสานงานกบัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

4.1.1  มีการกําหนดคณุสมบตับิคุลากรสนบัสนนุให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าทํางาน 

4.1.2 ต้องผา่นการสอบแขง่ขนัท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความสําคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตังิานตามตําแหนง่ และทศันคตติอ่งาน

การให้บริการอาจารย์และนกัศกึษา 

4.1.3 สถาบนัออกกฎ  ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียน

การสอนให้ครบวงจร(รับสมคัร คดัเลือก ตอ่รอง บรรจ ุปฐมนิเทศ อบรม และพฒันาบคุลากร  ระบบ

การพิจารณาความดีความชอบ) 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน  

4.2.1 จดัการฝึกอบรมในด้านการปฏิบตังิานในหน้าท่ีและการบริหาร  (เชน่ การ

ตรวจสอบ บญัชีการวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 

4.2.2 จดัระบบการศกึษาดงูาน  เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานใน

หนว่ยงานอ่ืน 

4.2.3 สนบัสนนุให้บคุลากรได้ร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ  

และโครงการวิจยัของสาขาวิชา 

4.2.4 สร้างระบบพฒันาบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีมีความสามารถ

ดีเดน่ และคณุวฒุิเหมาะสมให้สามารถทําหน้าท่ีผู้สอน 

4.2.5 ให้ทนุการศกึษาเพิ่มเตมิในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรสําหรับผู้ปฏิบตังิาน 

ดีเดน่ 

 

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานกัศกึษา  ทําหน้าท่ีสง่เสริม  

สนบัสนนุ ให้คําแนะนําและกํากบัดแูลการทํางานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5.1.2 ให้อาจารย์ทกุคนทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม 

แก่นกัศกึษาและต้องจดัตารางเวลาให้นกัศกึษาเข้าพบหรือขอคําปรึกษา 

5.1.3 จดัระบบการสอนเสริมให้แก่นกัศกึษาท่ีออ่นด้อยในบางรายวิชา 

5.1.4 จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพให้นกัศกึษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

สถาบนัต้องมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาอทุธรณ์ในเร่ืองตา่ง  ๆ โดยเฉพาะเร่ือง

เก่ียวกบัวิชาการ โดยกําหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอทุธรณ์เหลา่นัน้ 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

ความต้องการกําลงับณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาภาษาจีนนัน้ คาดวา่มีความต้องการบคุลากรใน

ระดบัสงู เน่ืองจากการตดิตามข้อมลูความรู้ทกัษะท่ีเป็นความต้องการทางด้านภาษาจีน ทัง้ในการ

ทอ่งเท่ียวการบริการ และทางด้านเศรษฐกิจ มีแนวโน้มมากขึน้ ทัง้นี ้สาขาวิชา จะจดัให้มีการ

สํารวจความต้องการและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูประกอบในการ

ปรับปรุงหลกัสตูร และนํามาใช้ในการวางแผนการรับนกัศกึษา 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 

80 มีสว่นร่วมในการวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 

2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

แหง่ชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/

สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ. 3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบ

ทกุรายวิชา 

     

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  

และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 

5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาค

การศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

 

     

  



47 
 

 

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

5. มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั

สิน้สดุปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้  ท่ีกําหนดในมคอ .3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ  25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

7. มีการพฒันา /ปรับปรุงการจดัการเรียนการ

สอน กลยทุธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

8.อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทกุคน  ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจดัการเรียน

การสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  อยา่งน้อยปีละหนึง่

ครัง้ 

     

10. จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ  และ/หรือ

วิชาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11.ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย /

บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพหลกัสตูร  เฉล่ียไม่

น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่

บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไมน้่อยกวา่  3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

 

     

  



48 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

            1.1.1  การประชมุร่วมกนัของอาจารย์ในสาขาวิชา  เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้ในการใช้กลยทุธ์การสอน  เพ่ือนําไปวางแผนกลยทุธ์การสอน

สําหรับรายวิชาท่ีผู้สอนแตล่ะคนรับผิดชอบ 

            1.1.2 การสอบถามจากนกัศกึษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้  โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากบักลุม่นกัศกึษา ระหวา่งภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

            1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษาจากพฤตกิรรมการแสดงออก  การทํากิจกรรม  

และผลการสอบ 

            1.1.4 การปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรหรือวิธีการสอน  ในกรณีท่ีต้องพฒันา /

ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนในรายวิชาท่ีต้องการสมรรถนะ และทกัษะอาชีพในระดบัสากล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

            1.2.1 การประเมินการสอนโดยนกัศกึษาทกุปลายภาคการศกึษา โดยฝ่ายวิจยัของคณะ 

            1.2.2 การประเมินการสอนโดยผู้สอน  โดยวิเคราะห์จดุแข็ง  จดุออ่นของกลยทุธ์  ผลการ

เรียนของนกัศกึษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนกัศกึษาปัจจบุนัและบณัฑิตท่ีจบตามหลกัสตูร  โดยใช้แบบสอบถาม

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ  การสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัศกึษา /บณัฑิต กบัตวัแทน

คณาจารย์ เพ่ือรับข้อมลูย้อนกลบัจากนกัศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิ  และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  โดยดจูากผลการประเมิน

ตนเองของผู้สอนและรายงานผลการดําเนินการหลกัสตูร และการเย่ียมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยประเมินความพงึพอใจตอ่คณุภาพของ

บณัฑิต  การวิพากษ์หลกัสตูร  และการสํารวจอตัราการวา่จ้างแรงงานและความก้าวหน้าของ

บณัฑิตท่ีก้าวขึน้ไปสูตํ่าแหนง่ระดบัผู้ นําในองค์กร 

 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคณุภาพการศกึษาประจําปี  ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคณุภาพภายในระดบัสาขาวิชา/สาขาวิชา ท่ีแตง่ตัง้โดยคณบดี 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ

ตามตวับง่ชีผ้ลการ

ดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 12 ข้อ

ตามตวับง่ชีผ้ลการ

ดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบ

ในระหวา่งภาคการศกึษา  และปรับปรุงทนัทีเม่ือได้รับข้อมลูในกรณีท่ีจําเป็น  และเม่ือสิน้ภาค

การศกึษาจดัทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหวัหน้าสาขาวิชาผา่นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร 

4.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรสรุปผลการดําเนินงานหลกัสตูรประจําปี  โดยรวบรวม

ข้อมลูการประเมินประสิทธิผลของการสอน  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ

สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา รายงานผลการประเมินหลกัสตูร  รายงาน

ผลการประเมินคณุภาพภายใน  ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ  จดัทํารายงานผลการดําเนินงาน

หลกัสตูรประจําปีเสนอหวัหน้าสาขาวิชา 

4.3 ประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลกัสตูร  เพ่ือ

วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน  เพ่ือใช้ในปีการศกึษาตอ่ไป  และจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน

หลกัสตูรเสนอตอ่คณบดี 
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เอกสารแนบ(ภาคผนวก) 

ผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา 

ผนวก ข   การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 

ผนวก ค   ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา     

                           วา่ด้วยการศกึษาระดบั ปริญญาตรี พ .ศ. 2551   

ผนวก ง   -ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  

               พ .ศ. 2548 

              -คําสัง่คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร  

               บณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต และนิตศิาสตรบณัฑิตของคณะมนษุยศาสตร์  

               และสงัมศาสตร์ ประจําปี 2554 

              -รายงานการวิพากษ์หลกัสตูร 

              -ตารางข้อมลูเปรียบเทียบข้อเสนอแนะ 

             ผนวก จ  ประวตัอิาจารย์ประจําหลกัสตูร  
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ภาคผนวก ก 

คาํอธิบายรายวชิา 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย                       3(3–0-6) 

Thai Usage 

                       หลกัเกณฑ์แนวคดิพืน้ฐานของการส่ือสาร พฒันาทกัษะของการใช้ภาษาไทย ทัง้

การฟัง การอา่น การพดู การเขียน การอ้างอิง การสืบค้นสารนิเทศและการนําเสนอผลงานด้วยส่ือ

ตา่งๆ รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นฐานในการศกึษาและ

สง่เสริมการเรียนรู้ 

 

GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น      3(3–0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

  การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร )พดู ฟัง อา่น เขียน(ในสถานการณ์ตา่งๆใน

ชีวิตประจ◌ําวนั รวมทัง้การสืบค้นสารนเทศทาง อิเล็กทรอนิกส์  การอ้างอิง และเรียนรู้จากส่ือการ

เรียนรู้ตา่งๆ อาทิ ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน      3(3–0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การให้ข้อมลู การสรุปความ และแสดง  

ความคดิเห็นกลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจําวนั การอ้างอิง และการใช้

พจนานกุรม เพ่ือการอา่นและการเขียน โดยใช้ส่ือ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมลู  

อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 

 

GEL2001        ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                       3(3–0-6) 

                     Thai for Academic Purposes 

                    ภาษาไทยเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ 

การเขียน  รายงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นข้อมลูจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือ

สิ่งพิมพ์และส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการนําเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

GEL2002        ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                    3(3–0-6) 

                     English for Academic Purposes 

  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการการ

เขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นจ้อมลูจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือ

สิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นและการนําเสนอรายงานหรือผลงาน

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต          3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

                         การสร้างประสบการณ์ การรับรู้และเข้าใจด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์และการ

แสดง โดยผา่นกระบวนการพืน้ฐานทางสนุทรียศาสตร์ เพ่ือนําไปสูค่วามซาบซึง้และเห็นใน

คณุประโยชน์ในด้านความงามทางศลิปะศาสตร์เพ่ือความสขุของชีวิตหรือเพ่ือดํารงชีวิต  

 

GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก          3(3-0-6) 

  Thai Social in Global Context 

                                  พืน้ฐานและวิวฒันาการสงัคมไทย ความสมัพนัธ์และผลกระทบจาก สงัคมยคุโลกาภิวตัน์

อนัมีผลตอ่วฒันธรรม และสงัคมไทยท่ีต้องปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง ให้ทนัตอ่กระแสโลกยคุปัจจบุนั ทัง้

ทางด้านวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมทัง้แนวพระราชดําริตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือการดํารงอยูอ่ยา่งมีจิตสํานกึแหง่ความเป็นไทย รวมทัง้เสนอแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 

GEH2001 การพัฒนาตน          3(3–0-6) 

  Self  Development 

 หลกัการพืน้ฐานพฤตกิรรมมนษุย์ แนวคดิทฤษฏี เทคนิค และวิธีการพฒันาตน 

ทัง้การกํากบัควบคมุตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ การปฏิบตัติน การป้องกนักบั

พฤตกิรรมเส่ียงในชีวิตอยา่งเหมาะสม การดําเนินชีวิตท่ีมีคุ้มค้าและสามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งมีความสขุและพฒันาไปสูก่ารพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยืน 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต          3(3–0-6) 

  Philosophy of  life 

                           หลกัการและการเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลกัธรรมและไตรสิกขาเพ่ือการ

เข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม ธรรมชาต ิและสรรพสิ่ง ในการกําหนดเป้าหมายของชีวิตและการ

ดํารงชีวิตในสงัคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ การนําเอาความจริงของชีวิต หลกัศาสนธรรมและทกัษะชีวิต

ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้มีคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือการดํารงตนในสงัคมอยา่งมี

ความสขุและสนัต ิ

 

GES1001     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้                3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

                             หลกัการและความสําคญัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

ในการสืบค้น การสร้างสารสนเทศ การใช้ข้อมลูสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากส่ือสิ่งพิมพ์ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์  การส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศบน

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมลัตมีิเดีย เพ่ือพฒันาการส่ือสารและการเรียนรู้ 

 

GES1002    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต        3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การพลงังาน การส่ือสารและโทรคมนาคม ทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอ่คณุภาพชีวิตการ

สง่เสริมสขุภาพกาย สขุภาพจิต การดแูลรักษาสขุภาพ ความปลอดภยัในการใช้ยาและสารเคมีใน

ชีวิตประจําวนั 

 

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6) 

  Science ,Technology and Environment 

                                   ความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพฒันาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาต ิความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการอนรัุกษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อยา่งยัง่ยืน 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

GES2002          การคิดและการตัดสินใจ                                                  3(3-0-6) 

                       Thinking and Decision Making 

หลกัการ และกระบวนการการคดิของมนษุย์   การคดิขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ 

ประเมินคา่ การให้เหตผุลอยา่งสมเหตสุมผลในการตดัสินใจ การใช้ข้อมลูและเหตผุลใน

กระบวนการแก้ปัญหา การประยกุต์การคดิและการตดัสินใจใช้ในชีวิตประจําวนั 

 

CHN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1               3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

  สทัอกัษรจีน หลกัเบือ้งต้นของตวัอกัษรจีน คําศพัท์ วลี ประโยค  ข้อความและ

โครงสร้างพืน้ฐานของรูปประโยคท่ีสัน้และง่าย  

  

CHN1102      ภาษาจีนระดับต้น 2               3(2-2-5) 

   Basic Chinese 2  

 การฟัง พดู อา่นและเขียน คําศพัท์ วลี ภาษาจีนท่ียากขึน้ การอา่นออกเสียงภาษาจีนกลาง 

โครงสร้างของรูปประโยคในแบบภาษาพดูและภาษาเขียน การใช้พจนานกุรม จีน – ไทย และ ไทย 

– จีน 

  

CHN1103      การฟังและการพูดภาษาจีน 1         3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

 การฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจําวนัโดยใช้โครงสร้าง

สํานวนตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  

 

CHN1104  การฟังและการพูดภาษาจีน 2         3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

การฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ตา่งๆ ฝึกพดูในกลุม่ ฝึกพดูในท่ีประชมุ  

โดยใช้โครงสร้างสํานวนท่ียากและเป็นทางการ 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                          น(บ-ป-อ) 

CHN1105  จีนศึกษา        3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

ความรู้พืน้ฐานด้านประวตัศิาสตร์ ภมูิศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม การเมือง  

เศรษฐกิจ ศาสนา วิถีชีวิต  ปรัชญา คา่นิยม และคตคิวามเช่ือของจีน  

 

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน       3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

ลกัษณะโครงสร้างของภาษาจีน   วิเคราะห์ชนิด ความหมาย หน้าท่ีของหนว่ยคํา  

ระบบการสร้างคํา ระบบการใช้คํา รูปประโยค ฝึกเขียนประโยคภาษาจีนตามหลกัภาษา 

 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง               3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  เสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ และการวิเคราะห์การ

แก้ปัญหาการออกเสียงจีนกลางของผู้ เรียน    

   

CHN2101      ภาษาจีนระดับต้น 3       3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

การใช้คํา หน้าท่ีของคํา ความสมัพนัธ์ของคําตา่งๆ ในวลีและประโยคอยา่งง่าย   

การฝึกเรียบเรียงข้อความตามหลกัภาษาและความนิยม 

 

 CHN2102      ภาษาจีนระดับต้น 4       3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

วลีและหน้าท่ีของวลีในประโยค การศกึษารูปแบบประโยคตา่งๆท่ียากขึน้และฝึก 

เรียบเรียงข้อความตามหลกัภาษาและความนิยม 

 

CHN2103      ทักษะการอ่านภาษาจีน         3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

การอา่นงานเขียน ประกาศ อนเุฉท เรียงความอยา่งง่าย จดหมาย บทความขนาด 

สัน้ การฝึกความเร็วในการอา่น  เทคนิคการอา่น เทคนิคการหาความหมายของคําศพัท์  การจบั

ใจความสําคญัและวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียน 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

CHN2104      การเขียนภาษาจีน           3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

การเขียนข้อความอยา่งง่ายท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจําวนั บตัรเชิญ บตัรอวยพร  

จดหมายสว่นตวั บนัทกึประจําวนัและจดมายอิเล็กทรอนิกส์  

 

CHN3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                   3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese  1 

การฟัง พดู อา่น เขียนภาษาจีน และวิเคราะห์เนือ้หาสาระด้านประวตัศิาสตร์  

ศลิปวฒันธรรม ปรัชญาและศาสนา ความรู้เก่ียวกบัอกัษรจีน 1,000 ตวั  

 

CHN3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                   3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese 2 

การฟัง พดู อา่น เขียนภาษาจีนศพัท์พืน้ฐานทางด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  

สงัคมศาสตร์และธุรกิจ ความรู้เก่ียวกบัอกัษรจีน 2,000 ตวั 

 

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยุกต์          3(3-0-6) 

   Applied Ancient Chinese 

        ภาษา ลกัษณะโครงสร้างไวยากรณ์ ความหมายของภาษาจีนโบราณจากบทคดั

สรร ข้อแตกตา่งในด้านการใช้ศพัท์ และหลกัภาษาระหวา่งภาษาจีนโบราณกบัภาษาจีนในปัจจบุนั 

 

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน                   3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

การเขียนรายงานการค้นคว้าเป็นภาษาจีน  การตีความหมายหวัข้อเร่ือง การวาง  

โครงเร่ือง วิธีรวมรวมข้อมลูจากการอา่น การเรียบเรีย งเนือ้ความ การใช้ ภาษาแบบแผน  การอ้าง

เหตผุล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานกุรม 

 

CHN3105  วรรณคดีจีน             3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

ลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ตา่งๆ ท่ีสําคญัของวรรณคดีจีน ตัง้แต่ 

สมยัโบราณจนถึงปัจจบุนั โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคญัในแตล่ะสมยั 
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รหัสวิชา              ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา                                           น(บ-ป-อ) 

CHN3106  การอ่านหนังสือพมิพ์จีน                 3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  

การอา่นขา่วและบทความตา่งๆ ในหนงัสือพิมพ์  ขา่วทัว่ไปทัง้ในประเทศและ 

ตา่งประเทศ   บทความเชิงวิจารณ์ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดยเน้น ความเข้าใจ

ศพัท์ สํานวนท่ีใช้ในหนงัสือพิมพ์ 

 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน       3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

       การออกเสียงตามแบบมาตรฐาน การสนทนาเพ่ือแสดงความคดิเห็นใน

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 

 

CHN3202  สุนทรพจน์ภาษาจีน         3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 

ศพัท์และสํานวนภาษาจีนท่ีใช้กลา่วปาฐกถาหรือสนุทรพจน์ การฝึกการกลา่ว 

สนุทรพจน์ในโอกาสตา่งๆด้วยสําเนียงท่ีถกูต้องและลีลาท่ีเหมาะสม 

 

CHN3301      สุนทรียศิลป์จีน       3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

ลกัษณะสนุทรียศลิป์ในศลิปะแขนงตา่งๆของจีน โดยใช้ทกัษะการอา่น การฟังให้  

สามารถเข้าใจและช่ืนชมคณุคา่ความสําคญัของศลิปะท่ีมีตอ่สงัคม 

 

CHN3501         วรรณกรรมจีน       3(3-0-6) 

                      Chinese Literary 

ความหมาย องค์ประกอบ คณุคา่ และขนบของวรรณกรรมจีน ปัจจยัตา่งๆท่ีมี 

อิทธิพลตอ่วรรณกรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต สงัคมและศาสตร์ตา่งๆ วิเคราะห์

วรรณกรรมบางตอนของแตล่ะยคุสมยั 
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รหัสวิชา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                                  น(บ-ป-อ) 

CHN3601  การแปลภาษาจีน            3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

หลกัและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน   และแปลจากภาษาจีนเป็น 

ภาษาไทยตัง้แตร่ะดบัประโยคจนถึงระดบัข้อความ  

 

CHN3701 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว                  3(3-0-6) 

  Chinese for Tourism 

ภาษาจีนในธุรกิจการทอ่งเท่ียว บทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ คําศพัท์ สํานวนท่ี 

ใช้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เน้นการสนทนากบันกัทอ่งเท่ียวในสถานการณ์จําลอง 

 

CHN3702 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ                          3(3-0-6) 

  Chinese for Secretary 

ภาษาจีนสําหรับงานเลขานกุาร ศพัท์เฉพาะและสํานวนท่ีจําเป็นในงานเลขานกุาร  

การตดิตอ่ส่ือสาร ในสถานการณ์ตา่งๆ การ บนัทกึข้อความ การพดู โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ภายในและ

ภายนอกบริษัท  

 

CHN3703 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                 3(3-0-6) 

  Chinese for Hotel 

ภาษาจีนท่ีใช้ในด้านการบริการในโรงแรม คําศพัท์ สํานวนท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม  

เน้นการฝึกสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จําลอง 

 

CHN3704 ภาษาจีนธุรกิจ                           3(3-0-6) 

  Business Chinese 

ศพัท์ สํานวน และรูปแบบภาษาท่ีจําเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์ 

จําลองและธรรมเนียมปฏิบตัใินการตดิตอ่ธุรกิจกบัชาวจีน 

 

CHN3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                           2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Chinese  

การเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบตังิานในสถานประกอบการ การบรรยายโดย 

วิทยากร การดงูานในสถานประกอบการ การทํารายงานและการสมัมนา 

  



60 
 

รหัสวิชา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                                  น(บ-ป-อ) 

CHN3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                                  5(450) 

  Field Experience in Chinese  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหนว่ยงานภาครัฐหรือ หนว่ยงานเอกชนท่ีใช้ 

ภาษาจีนในการส่ือสาร 

 

ENL1001         การฟังและการพูด 1           3(2-2-5) 

Listening and Speaking 1 

การฝึกสนทนาภาษาองักฤษตามสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจําวนั โดยใช้  

โครงสร้าง สํานวนตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

Basic listening and speaking skills in everyday use with an emphasis on  

pronunciation; culture related to social functions 

 

      

ENL1002         การฟังและการพูด 2                             3(2-2-5) 

Listening and Speaking 2  

Prerequisite: ENL 1001 Listening and Speaking 1 

การฝึกสนทนาภาษาองักฤษตามสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจําวนั โดยใช้  

โครงสร้าง สํานวนท่ียากและเป็นทางการมากขึน้ 

English practice for listening and speaking with an emphasis on stress  

and intonation; socio linguistic and strategic communicative competence 

 

ENL1003        กลวิธีการอ่าน                       3(3-0-6) 

                     Reading Strategies  

หลกัการอา่นและฝึกอา่นข้อความภาษาองักฤษ โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง  

ของประโยค และความหมายของคําศพัท์จากบริบท เพ่ือให้สามารถเก็บใจความสําคญัได้Basic  

                         strategies for reading efficiency, understanding language  

pattern, references and connectives,discovering meaning of new words by using 

context clues,word formation,finding main ideas and details 
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รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ)  

ENL1004         การอ่านอนุเฉท                             3(3-0-6) 

Paragraph Reading  

Prerequisite: ENL 1003 Reading Strategies 

การอา่นระดบัอนเุฉท ฝึกสรุปข้อมลูท่ีได้จากการอา่นโดยเขียนเป็นเค้าโครงและ  

เขียนสรุปความรวมทัง้การฝึกแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบังานท่ีอา่นโดยการอภิปรายหรือข้อเขียน 

Reading for efficiency at the paragraph level;practice outlining and  

summarizing as well as giving opinions about the texts through oral discussion and 

writing 

 

ENL1005         ไวยากรณ์ในบริบท 1                              3(3-0-6) 

                     Grammar in Contexts 1 

การทบทวนและฝึกใช้ไวยากรณ์เบือ้งต้นเพ่ือการอา่นและเขียนประโยคในบริบทท่ี  

หลากหลาย 

A review and practice in applying basic grammar to read and write  

sentence in variety of contexts 

 

ENL1006        ไวยากรณ์ในบริบท 2                                         3(3-0-6) 

Grammar in Contexts 2 

Prerequisite: ENL 1005 Grammar in Contexts 1 

ไวยากรณ์ท่ียากขึน้ในบริบทตา่งๆเพ่ือการอา่นและเขียนประโยคตอ่เน่ืองท่ีซบัซ้อน  

An expansion of grammer through contexts with an emphasis on reading  

and writing more complex sentences 

 

ENL1007      การเขียนในชีวิตประจาํวัน                        3(3-0-6) 

          Writing in Everyday Life  

การเขียนรูปแบบตา่งๆในสถานการณ์จริง การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความ  

สัน้ๆ การเขียนอีเมล์ เป็นต้น 

Different types of writing in real-life situations: compleing form,writing  

short notes writing emails etc. 

รหัสวิชา         ช่ือวิชา                                               น(บ-ป-อ)  
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ENL2401         การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
Introduction to English-Thai Translation  

หลกัและกลวิธีพืน้ฐานในการแปล จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทย 

เป็นภาษาองักฤษ ศกึษากระบวนการแปลจากเบือ้งต้นจากระดบัประโยคเป็นข้อความตอ่เน่ือง   

Fundamental principle of translation  with an emphasis on systematic  

practice in translating English to Thai  from the level of sentences to short  passages   

    

 

ENL2113        การฟังและการพูด 3                                         3(2-2-5) 

Listening and Speaking 3 

Prerequisite: ENL 1002 Listening and Speaking 2 

การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเน้นเนือ้หาท่ีเป็นการ 

แสดงความคดิเห็นการให้ข้อมลูในหวัข้อตา่งๆ รวมทัง้คําศพัท์และโครงสร้างภาษาท่ียากขึน้ ฝึก

อภิปรายกลุม่และนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

A continuation of Listening and Speaking 2 in different styles of  

speech,giving opinions and information;emphasis on authentic spoken discourse 

containing difficult lexical items and structure;group discussion and oral presentation 

 
ENL2311         การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)   
                     Paragraph Writing  

                          การเขียนอนเุฉทและเรียงความท่ีมีการเรียบเรียงสละสลวย เป็นเอกภาพ เน้นการ

เรียบเรียงข้อความ ประโยคใจความสําคญั เนือ้หาและข้อสรุป 

                          Writing of unified,coherent  and well developed paragraphs and 

compositions with an emphasis on paragraph organization: topic sentence,body and 

conclusion 
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ภาคผนวก ข 
     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ .ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.  หลกัสตูรนีไ้ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเม่ือวนัท่ี   

2.  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้อนมุตักิารปรับปรุงแก้ไขครัง้นีแ้ล้วในคราวประชมุครัง้ท่ี  

3.  หลกัสตูรปรับปรุงแก้ไขนี ้เร่ิมใช้กบันกัศกึษาตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 

4.  เหตผุลในการปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือให้จํานวนหนว่ยกิต ชัว่โมงทฤษฎีและชัว่โมงปฏิบตั ิ  สอดคล้องกบัสาระสําคญัของเนือ้หาวิชา 

อีกทัง้มุง่เน้นหลกัสตูรมีความยืดหยุน่และมุง่เน้นรายวิชาท่ีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริงในการ

ประกอบอาชีพ  

 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดงันี  ้

             4.1 การปรับเปล่ียนและปรับออกในรายวิชาท่ีเน้นเนือ้หา  

4.2 ปรับเพิ่มรายวิชาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัหลกัสตูรโดยตรง  

4.3 เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุม่วิชาเฉพาะด้าน 

4.4 เปล่ียนแปลงจํานวนหนว่ยกิตและชัว่โมงสอนในบางรายวิชาให้เหมาะสม 

4.5 ยกเลิกรายวิชาในกลุม่วิชาการจดัการบางวิชา 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 รายวิชาท่ีปรับออก 

 5.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   

รหัสวิชา             ช่ือวิชา                                             น(บ-ป-อ) 

GHU0101 ศลิปะการใช้ภาษาไทย                       3(3–0-6) 

  Arts of Thai Usage 

GHU0102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                        3(3–0-6) 

  Foundation English 

GHU0103 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน                       3(3–0-6) 

                        English for Study Skills Development 
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รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                  น(บ-ป-อ) 

GHU0104 ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบตักิาร                                   3(3–0-6) 

                         English for Practical Usage 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

GHU0105 ศลิปะการดําเนินชีวิต              3(3–0-6) 

  Arts of Living 

GHU0106 การใช้เหตผุลและจริยธรรม              3(3–0-6) 

                          Reasoning and Ethics 

GFA0101 สนุทรียภาพกบัชีวิต             3(3–0-6) 

                         Aesthetic Appreciation 

GSS0101    พฤตกิรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน            3(3–0-6)     

  Human Behavior and Self Development   

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GSS0102 วิถีไทย                            3(3–0-6) 

  Thai  Living 

GSS0103 วิถีโลก                           3(3–0-6) 

                         Global  Society  and  Living 

GSS0104 กระบวนทศัน์สิ่งแวดล้อม                          3(3–0-6) 

  Environmental Paradigm 

GSS0105 สงัคมไทยในบริบทโลก                         3(3–0-6) 

  Thai Social in Global Context 

GSS0106 กฎหมายกบัสงัคม                    3(3–0-6) 

              Law and Society 

GSS0107 ทกัษะการสืบค้นและการนําเสนอสารสนเทศ      3(3–0-6) 

  Information Retrieval Skill and Presentation 

GSS0108 มนษุย์กบัสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง                   3(3–0-6) 

  Man  with Society Economy and Politics 
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                  (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                  น(บ-ป-อ) 

GSC0101      เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น                                    3(2-2-5) 

          Information Retrieval Skill and Presentation 

GSC0102     โลกวิทยาศาสตร์                              3(3–0-6)    

                      The World of  Science 

GSC0103      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม                3(3–0-6) 

          Science, Technology, and Environment 

GSC0104      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                        3(3-0-6) 

          Science in Daily Life 

GSC0106       การคดิและการตดัสินใจ                  3(2-2-5) 

          Thinking and Decision Making 

GSC0110       กิจกรรมจงัหวะเพ่ือสขุภาพ                            3(2-2-5) 

           Rhythmic for Health 

                 5.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

CHI2201   การฟังและการพดูภาษาจีน 3     3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 3 

CHI2301      การอา่นภาษาจีน 1                   3(2-2-5) 

   Chinese Reading 1 

CHI2302      การอา่นภาษาจีน 2                           3(2-2-5) 

   Chinese Reading 2 

CHI2401      การเขียนภาษาจีน 1      3(3-0-6) 

   Chinese Writing 1 

CHI2501 วฒันธรรมจีน                    3(3-0-6) 

  Chinese Culture 

CHI3301  การอา่นภาษาจีนโบราณ      3(3-0-6) 

   Classical Chinese Reading  

CHI3302 การอา่นภาษาจีน 3                  3(3-0-6) 

   Chinese Reading 3 
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รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                    น(บ-ป-อ) 

CHI3401      การเขียนภาษาจีน 2                  3(3-0-6) 

   Chinese Writing 2 

CHI3502           นิทานสภุาษิตจีน                  3(3-0-6) 

  Chinese Proverbial Tales 

CHI3504 วรรณคดีจีน 1        3(3-0-6) 

  Chinese Literature 1 

CHI3505 วรรณคดีจีน 2                   3(3-0-6) 

  Chinese Literature 2 

CHI3601 การแปลภาษาจีน 1                   3(3-0-6) 

  Chinese Translation 1 

CHI3602  หลกัภาษาจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

CHI3901 บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 1                3(3-0-6) 

  Selected Reading in Social Sciences 1 

CHI3902  บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 2     3(3-0-6) 

   Selected Reading in Social Sciences 2 

CHI4101 ภาษาจีนระดบัสงู                  3(2-2-5) 

  Advanced Chinese 

CHI4301  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน1                   3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper 1 

CHI4302 การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน 2                 3(3-0-6) 

  Reading in Chinese Newspaper 2 

CHI4501 เร่ืองสัน้จีน                    3(3-0-6) 

  Chinese Short Stories 

CHI4502 นวนิยายจีน                        3(3-0-6) 

  Chinese Novels 

CHI4601 การแปลภาษาจีน 2                  3(3-0-6) 

  Chinese Translation 2 
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รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                    น(บ-ป-อ) 

CHI4602  การแปลภาษาจีน 3       3(3-0-6) 

   Chinese Translation 3 

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                     

BUA1301        การบริหารงานสํานกังาน                                3(3-0-6) 

             Office Management 

BUA1204         ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ                3(3-0-6) 

             Introduction to Business Operation 

 

5.2 รายวิชาท่ีปรับเพิ่ม           

               5.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) กลุ่มวชิาภาษา 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย                3(3–0-6) 

Thai Usage 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น            3(3–0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน            3(3–0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

GEL2001         ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                             3(3–0-6) 

                         Thai for Academic Purposes 

GEL2002         ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                                                      3(3–0-6) 

                         English for Academic Purposes 

(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต                  3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก      3(3–0-6) 

  Thai Social in Global Context 

GEH2001 การพฒันาตน       3(3–0-6) 

  Self  Development 
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รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต      3(3–0-6) 

  Philosophy of  life 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

GES1001        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้   3(3-0-6) 

           IT for Communication and Learning 

GES1002         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 

             Science and Technology for Quality of Life   

GES2001        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

            Science ,Technology and Environment 

GES2002        การคดิและการตดัสินใจ                                                      3(3-0-6) 

                        Thinking and Decision Making 

    5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

CHN1105  จีนศกึษา       3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

CHN2103      ทกัษะการอา่นภาษาจีน         3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

CHN2104      การเขียนภาษาจีน       3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยกุต์      3(3-0-6) 

   Applied  Ancient Chinese 

CHN3105  วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

CHN3106  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน                  3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน        3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 
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รหัสวิชา              ช่ือวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 

CHN3301      สนุทรียศลิป์จีน       3(3-0-6) 

   Chinese  Art Appreciation 

CHN3501         วรรณกรรมจีน       3(3-0-6) 

                         Chinese Literary 

CHN3601  การแปลภาษาจีน       3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

 

             

  



 

 

5.3 เปล่ียนแปลงช่ือวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) รหัสวชิา และจาํนวนหน่วยกิต    

หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

2.กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

- กลุ่มวชิาแกน 

 CHI1107 ภาษาจีนระดบัต้น 1                3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

 CHI1108      ภาษาจีนระดบัต้น 2                 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHI1201       การฟังและการพดูภาษาจีน 1               3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHI2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3     3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHI2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

 

2.หมวดวิชาเฉพาะ     

- วิชาแกน 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

 

 

CHI1109  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง               3(1-2-3) 

   Sound System of  Mandarin Chinese 

CHI1202  การฟังและการพดูภาษาจีน 2    3(1-2-3) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHI3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHI3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHI3202   สนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHI3601  การแปลภาษาจีน 1    3(3-0-6) 

   Chinese Translation 1 

 

   

-วิชาเฉพาะด้าน 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง               3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHN1104  การฟังและการพดูภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHN3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHN3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน    3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHN3601  การแปลภาษาจีน     3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

 

  



73 
 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHI3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร   3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary  

CHI3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                  3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHI3704  ภาษาจีนธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Chinese  

CHI3801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3  2(90) 

        Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

CHI3802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3                  5(450) 

                          Full Time Professional Experience in Chinese 3 

CHI4401  การเขียนรายงานภาษาจีน              3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

 

CHN3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHN3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร   3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                  3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Chinese 

CHN3801         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   2(90) 

                         Preparation for Professional Experience in Chinese  

CHN3802         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                     5(450) 

              Field Experience in Chinese  

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน            3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 
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5.4 รายวิชาท่ีปรับเปล่ียนเนือ้หาและรายวิชาท่ีเพิ่มเตมิ 

5.4.1 รายวิชาท่ีปรับเปล่ียนเนือ้หา จํานวน 17 รายวิชา 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

CHI1107  ภาษาจีนระดับต้น 1                          3(2-2-5) 

   Basic Chinese 1 

                         ฝึกทกัษะ Phonetic และหลกัเบือ้งต้นของตวัอกัษรจีนฝึกอา่นศพัท์ วลี 

ประโยคและข้อความอยา่งง่าย ศกึษาและฝึกเขียนโครงสร้างพืน้ฐานของรูปประโยคท่ีสัน้และ

ง่าย 

 

CHI1108  ภาษาจีนระดับต้น 2                        3(2-2-5) 

   Basic Chinese 2  

                          ฝึกทกัษะด้านฟัง พดู อา่นและเขียน ฝึกอา่นศพัท์ วลี ท่ียากขึน้ อา่น

ประโยคและข้อความท่ียาวขึน้ ศกึษาลกัษณะ โครงสร้างของรูปประโยคทัง้ในภาษาพดูและ

ภาษาเขียนเพ่ือการส่ือสารเน้น เร่ืองการออกเสียงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน   ตลอดจนศกึษา

และฝึกการใช้พจนานกุรม จีน – ไทย และ ไทย – จีน 

 

CHI1109  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                       3(1-2-3) 

   Sound System of  Mandarin Chinese 

ศกึษาระบบเสียงภาษาจีนกลางทัง้หนว่ยเสียง พยญัชนะ สระและ 

วรรณยกุต์ วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง   โดยศกึษาเปรียบเทียบกบัระบบเสียงภาษาไทย   

ฝึกเสียงภาษาจีนท่ีเป็นปัญหาสําหรับ ผู้ เรียนไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถกูต้อง 

CHN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1             3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

  สทัอกัษรจีน หลกัเบือ้งต้นของตวัอกัษรจีน คําศพัท์ วลี ประโยค  

ข้อความและโครงสร้างพืน้ฐานของรูปประโยคท่ีสัน้และง่าย  

 

 

CHN1102      ภาษาจีนระดับต้น 2             3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

 การฟัง พดู อา่นและเขียน คําศพัท์ วลี ภาษาจีนท่ียากขึน้ การอา่นออกเสียง

ภาษาจีนกลาง โครงสร้างของรูปประโยคในแบบภาษาพดูและภาษาเขียน การใช้

พจนานกุรม จีน – ไทย และ ไทย – จีน 

 

 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  เสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ และการ

วิเคราะห์การแก้ปัญหาการออกเสียงจีนกลางของผู้ เรียน    
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

CHI1201     การฟังและการพูดภาษาจีน 1                           3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 1 

                         ฝึกการฟังบทสนทนา การเลา่เร่ือง การอธิบายอยา่งง่าย ฝึกสนทนาเร่ือง

ทัว่ไปในชีวิตประจําวนั โดยเน้นความสามารถด้านการฟังและการพดู  

 

CHI1202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                         3(1-2-3) 

  Chinese Listening and Speaking 2 

                        ศกึษาหลกัการ วิธีการ ในการฟังและการพดูภาษาจีนฝึกฟังและพดูใน

รูปแบบของการสนทนาในหวัข้อท่ีกําหนด   ฝึกพดูในกลุม่    ฝึกพดูในหวัข้อท่ีกําหนด   ฝึกพดู

ในท่ีประชมุ 

 

CHI2101 ภาษาจีนระดับต้น 3                          3(2-2-5) 

  Basic Chinese 3 

                         ศกึษาการใช้คําและหน้าท่ีของคํา ความสมัพนัธ์ของคําตา่งๆ ในวลีและ

ประโยคอยา่งง่าย  ฝึกเรียบเรียงข้อความ ทัง้ในการพดูและการเขียน ให้ถกูต้องตามหลกั

ภาษาและความนิยม 

 

 

CHN1103      การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

 การฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจําวนัโดย

ใช้โครงสร้างสํานวนตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  

 

CHN1104  การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

การฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ตา่งๆ ฝึกพดูในกลุม่ ฝึก 

พดูในท่ีประชมุ โดยใช้โครงสร้างสํานวนท่ียากและเป็นทางการ 

 
 
 
CHN2101     ภาษาจีนระดับต้น 3       3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

การใช้คํา หน้าท่ีของคํา ความสมัพนัธ์ของคําตา่งๆ ในวลีและ 

ประโยคอยา่งง่าย  การฝึกเรียบเรียงข้อความตามหลกัภาษาและความนิยม 
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CHI2102 ภาษาจีนระดับต้น 4                          3(2-2-5) 

  Basic Chinese 4 

                        ศกึษาวลีและหน้าท่ีของวลีในประโยค ศกึษารูปแบบประโยคตา่งๆ  ฝึกเรียบ

เรียงข้อความทัง้ในการพดูและการเขียน   ให้ถกูต้องตามหลกัภาษาและความนิยม 

 
CHI3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                          3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese 1 

                          ฝึกการฟัง พดู อา่น และเขียน ในรูปแบบตา่งๆ ท่ีมีเนือ้หาซบัซ้อนขึน้ โดย

เน้นการวิเคราะห์เนือ้หาสาระและการใช้ภาษาส่ือความหมายได้ถกูต้องรวดเร็ว กะทดัรัด 

ศกึษาอกัษรตวัยอ่และคําศพัท์สมยัปัจจบุนั 
 

CHI3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                          3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese 2 

                         ฝึกการฟัง พดู อา่น เขียนในรูปแบบตา่งๆ ท่ีมีเนือ้หาซบัซ้อนย่ิงขึน้  โดยเน้น

ความเข้าในทกัษะใจการใช้ภาษาท่ีกะทดัรัดและสละสลวยได้ถกูต้องกบัเนือ้หาและความคดิ  

 
CHI3202  สนทนาภาษาจีน                           3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

                         ฝึกการสนทนาภาษาจีนโดยเน้นการพดูปากเปลา่ และสําเนียงท่ีเป็น

มาตรฐาน การออกเสียงให้ถกูต้องชดัเจน การใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์ และ

สภาพแวดล้อม 

CHN2102     ภาษาจีนระดับต้น 4      3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

วลีและหน้าท่ีของวลีในประโยค การศกึษารูปแบบประโยคตา่งๆ 

ท่ียากขึน้และฝึกเรียบเรียงข้อความตามหลกัภาษาและความนิยม 

 

CHN3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                          3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese  1 

การฟัง พดู อา่น เขียนภาษาจีน และวิเคราะห์เนือ้หาสาระด้าน 

ประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม ปรัชญาและศาสนา ความรู้เก่ียวกบัอกัษรจีน 1 ,000 

ตวั  

CHN3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                         3(2-2-5) 

  Intermediate Chinese 2 

การฟัง พดู อา่น เขียนภาษาจีนศพัท์พืน้ฐานทางด้านวิชาการ  

ด้านวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และธุรกิจ ความรู้เก่ียวกบัอกัษรจีน 2,000 ตวั 

 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน                        3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

       การออกเสียงตามแบบมาตรฐาน การสนทนาเพ่ือแสดงความ

คดิเห็นในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
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CHI3701 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว                       3(3-0-6) 

  Chinese for Tourism 

                         ฝึกทกัษะการฟังและพดูด้วยภาษาสํานวนท่ีใช้ในการบริการและแนะนํา

สถานท่ีทอ่งเท่ียวในประเทศไทย โดยจดัสถานการณ์จําลองในการ ปฏิบตังิาน  สนามบนิ 

โรงแรม ภตัตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

 

CHI3702 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ                       3(3-0-6) 

  Chinese for Secretary 

                        ศกึษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานกุาร เน้นการใช้ภาษาในการตดิตอ่ ส่ือสาร 

บนัทกึข้อความ โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทัง้ศกึษาศพัท์เฉพาะและ

สํานวนท่ีจําเป็นในงานเลขานกุาร 

 

CHI3703 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                       3(3-0-6) 

  Chinese for Hotel 

                         ฝึกทกัษะในด้านการฟัง พดู ด้วยภาษาสํานวนท่ีใช้ในการบริการของโรงแรม

โดยใช้การจําลองและฝึกปฏิบตัใินโรงแรม  งานสว่นหน้า  ภตัตาคาร บาร์ ร้านขายของท่ีระลกึ 

เป็นต้น 

 

CHN3701 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว              3(3-0-6) 

  Chinese for Tourism 

ภาษาจีนในธุรกิจการทอ่งเท่ียว บทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ  

คําศพัท์ สํานวนท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เน้นการสนทนากบันกัทอ่งเท่ียวใน

สถานการณ์จําลอง 

 

CHN3702 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ              3(3-0-6) 

  Chinese for Secretary 

ภาษาจีนสําหรับงานเลขานกุาร ศพัท์เฉพาะและสํานวนท่ีจําเป็น 

ในงานเลขานกุาร  การตดิตอ่ส่ือสาร ในสถานการณ์ตา่งๆ การ บนัทกึข้อความ การพดู

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ภายในและภายนอกบริษัท  

 

CHN3703 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                       3(3-0-6) 

  Chinese for Hotel 

ภาษาจีนท่ีใช้ในด้านการบริการในโรงแรม คําศพัท์ สํานวนท่ีใช้ 

ในธุรกิจโรงแรม เน้นการฝึกสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จําลอง 
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CHI3704 ภาษาจีนธุรกิจ                             3(3-0-6) 

  Business Chinese 

                         ศกึษาศพัท์ สํานวน และรูปแบบภาษาท่ีจําเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้

สถานการณ์จําลองและให้ความรู้เร่ืองวิธีปฏิบตัตินในการตดิตอ่ธุรกิจกบัชาวจีน  

 

CHI3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3                 2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

                       จดัให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัโิดยใช้สถานการณ์จําลอง จากสถานประกอบการภาค

ธุรกิจ  เชน่ โรงแรม บริษัทจดันําเท่ียว สํานกังาน ฯลฯ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

CHI3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3                5(450) 

  Full Time Professional Experience in Chinese 3 

                        จดัให้นกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหนว่ยงานสถาน

ประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคมุของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ 

โดยจดัให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายงาน 
 
 
 
 
 
 

CHN3704 ภาษาจีนธุรกิจ                             3(3-0-6) 

  Business Chinese 

ศพัท์ สํานวน และรูปแบบภาษาท่ีจําเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ  

โดยใช้สถานการณ์จําลองและธรรมเนียมปฏิบตัใินการตดิตอ่ธุรกิจกบัชาวจีน 

 

CHN3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน         2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Chinese  

การเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบตังิานในสถานประกอบการ การ 

บรรยายโดยวิทยากร การดงูานในสถานประกอบการ การทํารายงานและการสมัมนา 

 

CHN3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                 5(450) 

  Field Experience in Chinese  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหนว่ยงานภาครัฐหรือหนว่ยงาน 

เอกชนท่ีใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร 
 

  



79 
 

 
 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

CHI4401 การเขียนรายงานภาษาจีน                          3(3-0-6) 

  Chinese Report Writing 

                        ฝึกการเขียนรายงานการค้นคว้าเป็นภาษาจีน การตีความหมายหวัข้อเร่ือง

วางโครงเร่ือง วิธีรวมรวมข้อมลูจากการอา่น การเรียบเรียนเนือ้ความ การใช้ถ้อยคําท่ีมี

นํา้หนกั การอ้างเหตผุล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานกุรม 

 

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน                         3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

การเขียนรายงานการค้นคว้าเป็นภาษาจีน     การตีความหมาย 

หวัข้อเร่ือง  การวางโครงเร่ือง วิธีรวมรวมข้อมลูจากการอา่น การเรียบเรีย งเนือ้ความ 

การใช้ภาษาแบบแผน การอ้างเหตผุล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานกุรม 

 
 

  



80 
 

5.4.2 รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย                3(3–0-6) 

Thai Usage 

                            หลกัเกณฑ์แนวคดิพืน้ฐานของการส่ือสาร พฒันาทกัษะของการใช้ภาษาไทย ทัง้

การฟัง การ อา่น การพดู การเขียน การอ้างอิง การสืบค้นสารนิเทศและการนําเสนอผลงานด้วยส่ือ

ตา่งๆ รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นฐานในการศกึษาและสง่เสริม

การเรียนรู้ 

GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น   3(3–0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

  การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร )พดู ฟัง อา่น เขียน(ในสถานการณ์ตา่งๆใน

ชีวิตประจําวนั รวมทัง้การสืบค้นสารนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  การอ้างอิง และเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้

ตา่งๆ อาทิ ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน  3(3–0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การให้ข้อมลู การสรุปความ และแสดงความ  

คดิเห็น กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจําวนั การอ้างอิง และการใช้

พจนานกุรม เพ่ือการอา่นและการเขียน โดยใช้ส่ือ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมลู อิเล็กทรอนิกส์

ตา่งๆ 

GEL2001        ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                    3(3–0-6) 

                    Thai for Academic Purposes 

                      ภาษาไทยเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ การ

เขียนรายงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นข้อมลูจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการนําเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
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รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

GEL2002           ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                              3(3–0-6) 

                        English for Academic Purposes 

  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการการ

เขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นจ้อมลูจากส่ือหลากหลาย ทัง้ส่ือ

สิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นและการนําเสนอรายงานหรือผลงานใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต      3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

                  การสร้างประสบการณ์ การรับรู้และเข้าใจด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์และการแสดง 

โดยผา่นกระบวนการพืน้ฐานทางสนุทรียศาสตร์ เพ่ือนําไปสูค่วามซาบซึง้และเห็นในคณุประโยชน์ใน

ด้านความงามทางศลิปะศาสตร์เพ่ือความสขุของชีวิตหรือเพ่ือดํารงชีวิต  

GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6) 

  Thai Social in Global Context 

                                    พืน้ฐานและวิวฒันาการสงัคมไทย ความสมัพนัธ์และผลกระทบจากสงัคมยคุโล  

ผลตอ่วฒันธรรม และสงัคมไทยท่ีต้องปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง ให้ทนัตอ่กระแสโลกยคุปัจจบุนั ทัง้ทาง

วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมทัง้แนวพระราชดําริตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ  

เพ่ือการดํารงอยูอ่ยา่งมีจิตสํานกึแหง่ความเป็นไทย รวมทัง้เสนอแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

GEH2001 การพัฒนาตน       3(3–0-6) 

  Self  Development 

หลกัการพืน้ฐานพฤตกิรรมมนษุย์ แนวคดิทฤษฏี เทคนิค และวิธีการพฒันาตนทัง้การ 

กํากบัควบคมุตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ การปฏิบตัติน การป้องกนักบัพฤตกิรรม

เส่ียงในชีวิตอยา่งเหมาะสม การดําเนินชีวิตท่ีมีคุ้มค้าและสามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ

และพฒันาไปสูก่ารพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยืน 
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รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

GEH2002 ความจริงของชีวิต      3(3–0-6) 

  Philosophy of  life 

                        หลกัการและการเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลกัธรรมและไตรสิกขา เพ่ือการ

เข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม ธรรมชาต ิและสรรพสิ่ง ในการกําหนดเป้าหมายของชีวิตและการดํารงชีวิต

ในสงัคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ การนําเอาความจริงของชีวิต หลกัศาสนธรรมและทกัษะชีวิตไป

ประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้มีคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือการดํารงตนในสงัคมอยา่งมีความสขุ

และสนัต ิ     

GES1001     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้   3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

                       หลกัการและความสําคญัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสาสนเทศ ในการ

สืบค้น การสร้างสารสนเทศ การใช้ข้อมลูสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์  การส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศบน

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมลัตมีิเดีย เพ่ือพฒันาการส่ือสารและการเรียนรู้ 

GES1002    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

                        การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพลงังาน การส่ือสารและโทรคมนาคม ทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอ่คณุภาพชีวิตการ

สง่เสริมสขุภาพกาย สขุภาพจิต การดแูลรักษาสขุภาพ ความปลอดภยัในการใช้ยาและสารเคมีใน

ชีวิตประจําวนั 

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

  Science ,Technology and Environment 

                                ความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพฒัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาต ิความหลาก

ชีวภาพ และการอนรัุกษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อ

ยัง่ยืน  คณุภาพชีวิตท่ียัง่ยืน 
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รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

GES2002         การคิดและการตัดสินใจ                                               3(3-0-6) 

                      Thinking and Decision Making 

                        หลกัการ และกระบวนการการคดิของมนษุย์ การคดิขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ

ประเมินคา่ การให้เหตผุลอยา่งสมเหตสุมผลในการตดัสินใจ การใช้ข้อมลูและเหตผุลในกระบวนการ

แก้ปัญหา การประยกุต์การคดิและการตดัสินใจใช้ในชีวิตประจําวนั 

CHN1105  จีนศึกษา       3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

ความรู้พืน้ฐานด้านประวตัศิาสตร์ ภมูิศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม การเมือง  

เศรษฐกิจ ศาสนา วิถีชีวิต  ปรัชญา คา่นิยม และคตคิวามเช่ือของจีน  

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

ลกัษณะโครงสร้างของภาษาจีน   วิเคราะห์ชนิด ความหมาย หน้าท่ีของหนว่ยคํา  

ระบบการสร้างคํา ระบบการใช้คํา รูปประโยค ฝึกเขียนประโยคภาษาจีนตามหลกัภาษา 

CHN2103      ทักษะการอ่านภาษาจีน        3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

การอา่นงานเขียน ประกาศ อนเุฉท เรียงความอยา่งง่าย จดหมาย บทความขนาด 

สัน้ การ ฝึกความเร็วในการอา่น  เทคนิคการอา่น เทคนิคการหาความหมายของคําศพัท์  การ จบั

ใจความสําคญัและวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียน 

CHN2104      การเขียนภาษาจีน                3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

การเขียนข้อความอยา่งง่ายท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจําวนั บตัรเชิญ บตัรอวยพร  

จดหมายสว่นตวั บนัทกึประจําวนัและจดมายอิเล็กทรอนิกส์  

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยุกต์     3(3-0-6) 

   Applied Ancient Chinese 

        ภาษา ลกัษณะโครงสร้างไวยากรณ์ ความหมายของภาษาจีนโบราณจากบทคดั

สรร ข้อแตกตา่งในด้านการใช้ศพัท์ และหลกัภาษาระหวา่งภาษาจีนโบราณกบัภาษาจีนในปัจจบุนั  
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รายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ 

CHN3105  วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

ลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ตา่งๆ ท่ีสําคญัของวรรณคดีจีน ตัง้แต่ 

สมยัโบราณจนถึงปัจจบุนั โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคญัในแตล่ะสมยั  

CHN3106  การอ่านหนังสือพมิพ์จีน               3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  

การอา่นขา่วและบทความตา่งๆ ในหนงัสือพิมพ์  ขา่วทัว่ไปทัง้ในประเทศและ 

ตา่งประเทศ   บทความเชิงวิจารณ์ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดยเน้น ความเข้าใจศพัท์ 

สํานวนท่ีใช้ในหนงัสือพิมพ์ 

CHN3202  สุนทรพจน์ภาษาจีน        3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 

ศพัท์และสํานวนภาษาจีนท่ีใช้กลา่วปาฐกถาหรือสนุทรพจน์ การฝึกการกลา่ว 

สนุทรพจน์ในโอกาสตา่งๆด้วยสําเนียงท่ีถกูต้องและลีลาท่ีเหมาะสม 

CHN3301      สุนทรียศิลป์จีน      3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

ลกัษณะสนุทรียศลิป์ในศลิปะแขนงตา่งๆของจีน โดยใช้ทกัษะการอา่น การฟังให้  

สามารถเข้าใจและช่ืนชมคณุคา่ความสําคญัของศลิปะท่ีมีตอ่สงัคม 

CHN3501         วรรณกรรมจีน       3(3-0-6) 

                      Chinese Literary 

ความหมาย องค์ประกอบ คณุคา่ และขนบของวรรณกรรมจีน ปัจจยัตา่งๆท่ีมี 

อิทธิพลตอ่วรรณกรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต สงัคมและศาสตร์ตา่งๆ วิเคราะห์

วรรณกรรมบางตอนของแตล่ะยคุสมยั 

CHN3601  การแปลภาษาจีน       3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

หลกัและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน   และแปลจากภาษาจีนเป็น 

ภาษาไทยตัง้แตร่ะดบัประโยคจนถึงระดบัข้อความ  
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 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดมิและเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ .ศ.

2548  ของกระทรวงศกึษาธิการ ยงัคงปรากฏดงันี  ้

 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวง 

)หน่วยกิต(  

โครงสร้างเดมิ 

)หน่วยกิต(  

โครงสร้างใหม่ 

)หน่วยกิต(  

1. หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

3. หมวดวิชาเสรี 

30 

84 

6 

30 

94 

6 

30 

94 

6 

รวม       125-130 130 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7.เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1.จํานวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร                                           130  หนว่ยกิต 

2.โครงสร้างหลกัสตูร 

  ก.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                                                        30  หนว่ยกิต 

(๑) กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร                                         9  หนว่ยกิต 

(๒) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์                                                    6  หนว่ยกิต                                                

(๓) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์                                                     9  หนว่ยกิต 

(๔) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์                                                      6  หนว่ยกิต  

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         

   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                      94  หนว่ยกิต 

(๑) กลุม่วิชาแกน                                             

(๒) กลุม่วิชาเฉพาะ                                                            42  หนว่ยกิต 

     (๓) วิชาเลอืก                                                                     12  หนว่ยกิต 

     (๔) วิชาโท                                                                         27  หนว่ยกิต 

(๔) กลุม่วิทยาการจดัการ                                                      6  หนว่ยกิต 

(๕) กลุม่วิชาปฏิบตัิการ                                                         7  หนว่ยกิต 

     และฝึกประสบการณ์ 

   

 ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี                                                             6  หนว่ยกิต 

1.จํานวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร                                                        130  หนว่ยกิต 

2.โครงสร้างหลกัสตูร 

  ก.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   เรียนไมน้่อยกวา่                                           30    หนว่ยกิต 

(๑) กลุม่วิชาภาษา          เรียนไมน้่อยกวา่                                         12    หนว่ยกิต 

(๒) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์      เรียนไมน้่อยกวา่          9     หนว่ยกิต 

(๓) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          เรียนไมน้่อยกวา่           9     หนว่ยกิต 

 

      

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมน้่อยกวา่                                                 94     หนว่ยกิต 

(๑) วิชาแกน                                                                                   21     หนว่ยกิต 

(๒) วิชาเฉพาะด้าน                                                                         36     หนว่ยกิต       

          - บงัคบัเรียน                                                                              27     หนว่ยกิต 

          - เลอืกเรียน                                                                                 9     หนว่ยกิต 

     (๓) วิชาโท                                                                                     30     หนว่ยกิต 

     (๔) วิชาวิทยาการจดัการ                                                                  -      หนว่ยกิต 

(๕) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                       7     หนว่ยกิต 

 

  ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี    เรียนไมน้่อยกวา่                                             6      หนว่ยกิต 
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7.1 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                                หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

   ก. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                              9       หน่วยกิต  

GHU0101 ศลิปะการใช้ภาษาไทย                     3(3–0-6) 

  Arts of Thai Usage 

GHU0102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                     3(3–0-6) 

  Foundation English 

GHU0103        ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน                      3(3–0-6) 

                          English for Study Skills Development 

GHU0104 ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบตักิาร                                 3(3–0-6) 

                           English for Practical Usage 

 

 

 

 

1.หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

   ก. กลุ่มวชิาภาษา                                           12        หน่วยกิต  

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

GEL1001      การใช้ภาษาไทย                     3(3–0-6) 

                     Thai Usage 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น               3(3–0-6) 

 English for Communication and Information Retrieval 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                 6           หน่วยกติ 

GHU0105 ศลิปะการดําเนินชีวิต             3(3–0-6) 

  Arts of Living 

GHU0106 การใช้เหตผุลและจริยธรรม            3(3–0-6) 

                          Reasoning and Ethics 

GFA0101 สนุทรียภาพกบัชีวิต             3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

GSS0101    พฤตกิรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน           3(3–0-6)     

  Human Behavior and Self Development   

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน         3(3–0-6) 

 English for Communication and Study Skills  

GEL2001       ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                              3(3–0-6) 

                      Thai for Academic Purposes 

GEL2002       ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                                         3(3–0-6) 

                      English for Academic Purposes 

 

ข. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               9 หน่วยกิต 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                          หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                           หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 6           หน่วยกติ 

GSS0102 วิถีไทย                          3(3–0-6) 

  Thai  Living 

GSS0103 วิถีโลก                           3(3–0-6) 

                          Global  Society  and  Living  

GSS0104 กระบวนทศัน์สิ่งแวดล้อม                        3(3–0-6) 

  Environmental Paradigm  

    GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต    3(3–0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก    3(3–0-6) 

  Thai Social in Global Context  

GEH2001 การพฒันาตน     3(3–0-6) 

  Self  Development 

GEH2002 ความจริงของชีวิต    3(3–0-6) 

 Philosophy of  life 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

       …………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

GSS0105 สงัคมไทยในบริบทโลก                           3(3–0-6) 

  Thai Social in Global Context 

 GSS0106 กฎหมายกบัสงัคม               3(3–0-6) 

              Law and Society  

GSS0107 ทกัษะการสืบค้นและการนําเสนอสารสนเทศ         3(3–0-6) 

  Information Retrieval Skill and Presentation 

GSS0108  มนษุย์กบัสงัค ม เศรษฐกิจและการเมือง               3(3–0-6) 

                       Man  with Society Economy and Politics       

ง.กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          6  หน่วยกิต 

GSC0101      เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น                                  3(2-2-5) 

         Information Retrieval Skill and Presentation 

GSC 0102     โลกวิทยาศาสตร์                           3(3–0-6) 

                     The World of  Science 

GSC0103     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม              3(3–0-6) 

          Science, Technology, and Environment 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

ง.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              9  หน่วยกิต 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                           หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                                หน่วยกิต 

GSC0104      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                         3(3-0-6) 

          Science in Daily Life 

GSC0106       การคดิและการตดัสินใจ               3(2-2-5) 

          Thinking and Decision Making  

GSC0110       กิจกรรมจงัหวะเพ่ือสขุภาพ                         3(2-2-5) 

           Rhythmic for Health 

 

 

 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

GES1001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้            3(3-0-6) 

      IT for Communication and Learning 

GES1002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต        3(3-0-6) 

        Science and Technology for Quality of Life 

GES2001    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 

         Science ,Technology and Environment 

GES2002    การคดิและการตดัสินใจ                                                  3(3-0-6) 

                   Thinking and Decision Making 

 

 

  



 

 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

2.กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

   กลุ่มวชิาเอก                             54             หน่วยกิต 

  -บังคับเรียน                                                     42      หน่วยกิต 

CHI1107 ภาษาจีนระดบัต้น 1                3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHI1108           ภาษาจีนระดบัต้น 2                 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHI1201       การฟังและการพดูภาษาจีน 1               3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHI2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHI2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

CHI2301      การอา่นภาษาจีน 1                 3(2-2-5) 

   Chinese Reading 1 

2.หมวดวิชาเฉพาะ     

     วิชาแกน                                                 21          หน่วยกิต 

 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

…………………………………ปรับออก......................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI2302      การอา่นภาษาจีน 2                        3(2-2-5) 

   Chinese Reading 2 
CHI2401      การเขียนภาษาจีน 1    3(3-0-6) 

   Chinese Writing 1 

CHI3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHI3301  การอา่นภาษาจีนโบราณ    3(3-0-6) 

   Classical Chinese Reading  

CHI3504  วรรณคดีจีน 1     3(3-0-6) 

   Chinese Literature 1 

CHI3601  การแปลภาษาจีน 1    3(3-0-6) 

   Chinese Translation 1 

CHI3602  หลกัภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

    

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

…………………………………ปรับย้ายกลุม่วิชา.................................. 

 

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

…………………………………ปรับออก......................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI4301  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน 1      

   Reading of Chinese Newspaper 1 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียน                                         12     หน่วยกิต 

 

CHI1109  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง               3(1-2-3) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHI1202  การฟังและการพดูภาษาจีน 2    3(1-2-3) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHI2201   การฟังและการพดูภาษาจีน 3   3(1-2-3) 

   Chinese Listening and Speaking 3 

…………………………………ปรับออก......................................... 

 

CHN2103      ทกัษะการอา่นภาษาจีน       3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

CHN2104      การเขียนภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

 

  วชิาเฉพาะด้าน                                          36            หน่วยกิต 

      บังคับเรียน                                          27            หน่วยกิต 

…………………………………ปรับย้ายกลุม่วิชา.................................. 

 

CHN1104  การฟังและการพดูภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

          …………………………………ปรับออก......................................... 

          

  



 

 

หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI2501  วฒันธรรมจีน     3(3-0-6) 

   Chinese  Culture 

CHI3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHI3202   สนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Conversation  

CHI3302    การอา่นภาษาจีน 3    3(3-0-6) 

   Chinese Reading 3 

CHI3401  การเขียนภาษาจีน 2    3(3-0-6) 

   Chinese Writing 2 

CHI3502  นิทานสภุาษิตจีน               3(3-0-6) 

   Chinese Proverbial Tales  

CHI3505  วรรณคดีจีน 2                                        3(3-0-6) 

   Chinese Literature 2 

 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

CHN3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

           …………………………ปรับย้ายกลุม่วิชา.................................. 

 

            …………………………ปรับออก....................................................  

 

           …………………………ปรับออก....................................................  

 

           …………………………ปรับออก....................................................     

 

           …………………………ปรับออก....................................................  
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI4401  การเขียนรายงานภาษาจีน              3(3-0-6) 

   Chinese Report Writing 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CHN3104  การเขียนรายงานภาษาจีน              3(3-0-6) 

   Chinese Report  Writing 

CHN1105  จีนศกึษา     3(3-0-6) 

   Chinese  Studies 

CHN1106  ไวยากรณ์ภาษาจีน    3(3-0-6) 

   Chinese Grammar  

CHN3101   ภาษาจีนระดบักลาง 1    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 1 

CHN3103  ภาษาจีนโบราณประยกุต์    3(3-0-6) 

   Applied Ancient Chinese 

CHN3105  วรรณคดีจีน      3(3-0-6) 

   Chinese Literature  

CHN3106  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน                3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper  
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว      3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHI3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร      3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

 CHI3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                     3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel  

        -เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                  9           หน่วยกิต 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                   3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน        3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน          3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 

CHN3601  การแปลภาษาจีน         3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 

CHN3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว       3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHN3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร       3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                      3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI3704  ภาษาจีนธุรกิจ         3(3-0-6) 

   Business Chinese 

CHI3901  บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 1      3(3-0-6) 

   Selected Reading in Social Sciences 1 

CHI3902  บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 2      3(3-0-6) 

   Selected Reading in Social Sciences 2 

CHI4101  ภาษาจีนระดบัสงู        3(2-2-5) 

   Advanced Chinese 

CHI4302  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน 2       3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper 2 

CHI4501   เร่ืองสัน้จีน         3(3-0-6) 

   Chinese Short Stories 

CHI4502  นวนิยายจีน         3(3-0-6) 

   Chinese Novels 

 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ         3(3-0-6) 

   Business Chinese 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

…………………………ปรับออก..................................................  

 

..………………………  ปรับออก....................................................  

 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

…………………………ปรับออก....................................................  
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI4601  การแปลภาษาจีน2        3(3-0-6) 

   Chinese Translation 2 

CHI4602  การแปลภาษาจีน 3        3(3-0-6) 

   Chinese Translation 3 

 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

…………………………ปรับออก....................................................  

 

CHN3301      สนุทรียศลิป์จีน        3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

CHN3501         วรรณกรรมจีน        3(3-0-6) 

                         Chinese Literary 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                          ช่ือวิชา                                 หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

-กลุ่มวชิาโท                                                     27       หน่วยกิต 

       บังคับเรียน                               15                       หน่วยกิต 

CHI1107  ภาษาจีนระดบัต้น 1    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 1 

CHI1108  ภาษาจีนระดบัต้น 2    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 2 

CHI1201    การฟังและการพดูภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHI2101  ภาษาจีนระดบัต้น 3    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHI2102  ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

CHI2301  การอา่นภาษาจีน 1    3(2-2-5) 

   Chinese Reading 1  

 

-วิชาโท                                                          30         หน่วยกิต 

    บังคับเรียน                                                 21         หน่วยกิต 

CHN1101 ภาษาจีนระดบัต้น 1         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

CHN1102      ภาษาจีนระดบัต้น 2         3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2  

CHN1103      การฟังและการพดูภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

   Chinese Listening and Speaking 1 

CHN2101      ภาษาจีนระดบัต้น 3    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 3 

CHN2102      ภาษาจีนระดบัต้น 4    3(2-2-5) 

   Basic Chinese 4 

       …………………………………ปรับออก......................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI2401  การเขียนภาษาจีน 1       3(3-0-6) 

   Chinese Writing 1  

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    12        หน่วยกิต 

CHI1109  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                 3(1-2-3) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

CHI1202  การฟังและการพดูภาษาจีน 2     3(1-2-3) 

   Chinese Listening and Speaking 2  

CHI2201   การฟังและการพดูภาษาจีน 3     3(1-2-3)                       

                         Chinese Listening and Speaking 3 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

CHN2103      ทกัษะการอา่นภาษาจีน       3(2-2-5) 

   Chinese Reading  

CHN2104      การเขียนภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Writing  

 

-เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                      9           หน่วยกิต 

CHN1201  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง               3(2-2-5) 

   Sound System of Mandarin Chinese 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                           หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI2302      การอา่นภาษาจีน 2     3(2-2-5) 

   Chinese Reading 2 

CHI2501  วฒันธรรมจีน     3(3-0-6) 

   Chinese  Culture 

 CHI3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2    3(2-2-5) 

   Intermediate Chinese 2 

CHI3202   สนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Conversation  

CHI3302    การอา่นภาษาจีน 3    3(3-0-6) 

   Chinese Reading 3 

CHI3401  การเขียนภาษาจีน 2    3(3-0-6) 

   Chinese Writing 2 

CHI3502  นิทานสภุาษิตจีน               3(3-0-6) 

   Chinese Proverbial Tales  

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI3504  วรรณคดีจีน 1     3(3-0-6) 

   Chinese Literature 1 

CHI3505  วรรณคดีจีน 2     3(3-0-6) 

   Chinese Literature 2 

CHI3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHI3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร   3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHI3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                  3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel  

CHI3704  ภาษาจีนธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Chinese 

CHI3901  บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

   Selected Reading in Social Sciences 1 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

CHN3701  ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 

   Chinese for Tourism 

CHN3702  ภาษาจีนเพ่ือการเลขานกุาร   3(3-0-6) 

   Chinese for Secretary 

CHN3703  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                  3(3-0-6) 

   Chinese for Hotel 

CHN3704  ภาษาจีนธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Chinese 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ . 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI3902  บทอา่นคดัเลือกทางสงัคมศาสตร์ 2  3(3-0-6) 

   Selected Reading in Social Sciences 2 

CHI4101  ภาษาจีนระดบัสงู    3(2-2-5) 

   Advanced Chinese 

CHI4302  การอา่นหนงัสือพิมพ์จีน 2   3(3-0-6) 

   Reading in Chinese Newspaper 2 

CHI4401  การเขียนรายงานภาษาจีน              3(3-0-6) 

   Chinese Report Writing 

CHI4501   เร่ืองสัน้จีน     3(3-0-6) 

   Chinese Short Stories 

CHI4502  นวนิยายจีน     3(3-0-6) 

   Chinese Novels 

CHI4601  การแปลภาษาจีน 2                                             3(3-0-6) 

   Chinese Translation 2 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

CHI4602  การแปลภาษาจีน 3    3(3-0-6) 

   Chinese Translation  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

CHN3201   การสนทนาภาษาจีน    3(3-0-6) 

   Chinese Conversation 

CHN3202  สนุทรพจน์ภาษาจีน      3(2-2-5) 

   Speeches in Chinese 

CHN3301      สนุทรียศลิป์จีน     3(3-0-6) 

   Chinese Art Appreciation 

CHN3501         วรรณกรรมจีน     3(3-0-6) 

                         Chinese Literary 

CHN3601  การแปลภาษาจีน     3(3-0-6) 

                    Chinese Translation 
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                        6 หน่วยกิต 

BUA1204      ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ             3(3-0-6) 

           Introduction to Business Operation 

BUA1301      การบริหารงานสํานกังาน                            3(3-0-6) 

          Office Management 

กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7     หน่วยกิต 

CHI3801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3   2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

CHI3802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3                   5(450) 

                        Full Time Professional Experience in Chinese 3 

 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

…………………………………ปรับออก........................................... 

 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                        7     หน่วยกิต 

CHN3801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                       2(90) 

                     Preparation for Professional Experience in Chinese     

CHN3802     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                                5(450) 

          Field Experience in Chinese  
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หลักสูตรเดมิ พ .ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 

รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต รหัสวิชา                                ช่ือวิชา                            หน่วยกิต 

 

3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี                            6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา โดยไม่

ซํา้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไมเ่ป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไมน่บั

หนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลกัสตูรของสาขาวิชานี ้

 

3. วิชาเลือกเสรี                             6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา โดยไม่

ซํา้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไมเ่ป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไมน่บั

หนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลกัสตูรของสาขาวิชานี ้

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

        ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2551 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2548 
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- คาํส่ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วทิยาศาสตรบัณฑิต 

     และนิตศิาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

     ประจาํปี 2554 

 

- คาํส่ังแต่งตัง้อาจารย์ประจาํหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วทิยาศาสตรบัณฑิต 

    และนิตศิาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

             ประจาํปี 2554 
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         รายงานการวพิากษ์หลักสูตร 
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         ตารางข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ 
ประวัตอิาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

  



 
 
 
 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
………………………………… 

 
  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถ่ินในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗  และ มีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความ       
ในมาตรา  ๑๘  (๒ )  และ  (๓ )  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตราขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑” 

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เขาศึกษาตั้งแต                  
ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “คณะ” หมายความวา คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย   
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  



 ๒

  “สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร   
  “ภาควิชา” หมายความวา กลุมของอาจารยผูสอนที่สําเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย ผูอํานวยการ
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะซึ่ง   
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือ
คณะที่คณบดีแตงตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาที่แนะนําตักเตือน 
ใหคําปรึกษา  และแนะแนวการศึกษา  ดูแลความประพฤติ  และมีสวนรวมในการประเมิน                
ความกาวหนาในการเรียน 
  “ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย         
ซ่ึงอาจเรียกวาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําส่ัง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย 
  

หมวด ๑ 
การรับเขาศึกษา 

 
 ขอ ๖ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเขาเปนนักศึกษา 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาขึ้นไป  เวนแต
หลักสูตรศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเทา  
                  สําหรับนักศึกษาตางชาติตองสําเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเชนกัน  
  (๒) เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
วิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  (๓) ไมเปนผูถูกคัดชื่อออก หรือไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 



 ๓

  (๔) ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปน
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๕) มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย 

(๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา           
วาเห็นสมควรใหรับเขาศึกษา  

 ขอ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือ
ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
  (๒)  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู สํา เร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศหรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
  (๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
รับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนเต็มเวลา 
  (๒)  นักศึกษาไม เต็มเวลา  หมายถึง  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียน
สมทบ และ/หรือการทําวิจัยโดยไมมีสิทธิ์รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๙ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  (๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นวามีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย  

(๒) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนยาย 
  (ก) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ และไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา        

มากอนแลว  
   (ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย        
ไมนอยกวา ๒.๐๐ 
   (ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ใหนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย 
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  (๓) การขอโอนยายเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือตองปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสงถึง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
   (ข) ติดตอขอใหสถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสงระเบียนแสดงผลการเรียน
และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัย 
  (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/
หรือภาควิชาที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา  กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต 
รายวิชาหรือชุดวิชาใหเปนไปตามหมวด ๗  การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา
ในระบบ

  ขอ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีที่สอง 
  (๑) นักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมได 
  (๒) นักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดย
สงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน  กอนเปดการศึกษา 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชา
และ/หรือภาควิชาที่เกี่ยวของ 
  (๔) ใหนักศึกษาไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาเปนปริญญาที่สอง 
  (๕) ใหนักศึกษาดําเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือชุดวิชา
เรียนและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอ ๑๐  เพื่อใชจัดแผนการศึกษาใหม โดยการแนะนําของ
สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาที่โอนหนวยกิตไมได และ/หรือไมไดอยูในแผนการ
เรียนใหตัดออกโดยความเห็นชอบของคณบดี  

             ขอ ๑๒ การรายงานตัวเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ขอ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน ๓ รูปแบบ 
  (๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบดวย 
   (ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใชระบบ
ทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
                        มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใชระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาค
ไดดังนี้ 

             ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ                 
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
             ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ                 
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
             ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปการศึกษา
สุดทายที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไมนําภาคการศึกษาฤดูรอนในปการศึกษานั้นมารวม 
สวนนักศึกษาภาคพิเศษใหนําภาคการศึกษาฤดูรอนมารวมดวย 
                         หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จํ าเปนตองเปดสอนใน              
ภาคการศึกษาฤดูรอนเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม กรณีศึกษา
หรือเปนไปเพื่อประโยชนของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเสมือนวาเปน
สวนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

 (ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดใน 
วันหยุดสุดสัปดาห หรือ เปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยใชระบบ ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ        
กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอน มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวนหนวยกิตเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการ
บริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเปนภาคการศึกษาปกติ 
  (๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการ
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จัดการศึกษา การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองตามความสมัครใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ 
สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบงออกเปนรายวิชา หรือ
ชุดวิชาที่กําหนดเนื้อหามากนอยตามจํานวนหนวยกิต  ดังนี้ 
  (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญหา       
ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใช เวลาฝกไมนอยกวา ๔๕  ช่ัวโมงตอ         
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค                                 
  (๔) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเร ียนอื ่นใดตามที ่ได ร ับมอบหมาย           
ที ่ใชเวลาทําโครงการหรือกิจกรรมนั ้นๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั ่วโมงตอภาคการศ ึกษาปกติ             
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นที่มิใชระบบทวิภาคจะแสดง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาคไวในหลักสูตร 
  (๕ )  ในกรณีที่ ไมสามารถใช เกณฑตามขอ  (๑ )  (๒ )  (๓ )  และ  (๔ )  ได                     
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาไดตามความเหมาะสม  แตจะตองใชเวลา
ศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา เทากับ  ๑  หนวยกิต              
ระบบทวิภาค 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียน 

 
 ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแตละภาคการศึกษาโดย
มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให
เปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล โดยถือขอปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 
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  (๑) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
  (๒) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหกระทําไดภายในระยะเวลา        
เพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือชุดวิชาเทานั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระทํามิได 
  (๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพิ่ม - ถอน กระทําได
โดยขอยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชา แตตองกระทํากอนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห 
  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได 
  (๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ 
พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว 
  (๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ 
   (ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา       
๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ    
ไมเกิน ๑๕ หนวยกิต การลงทะเบียนที่นอยกวา ๙ หนวยกิต ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (ข) ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษ
ลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๐ หนวยกิต  
   นักศึกษาภาคปกติที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา               
๒๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน และ
นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ แตทั้งนี้ตอง
ไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
   (ค) สําหรับนักศึกษาไมเต็มเวลา การลงทะเบียนใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘) การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๙) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา ๑ สาขาวิชา หรือไดรับ
อนุญาตใหศึกษาไดมากกวา ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได โดยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑๐) การลงทะเบียนที่ ผิดเงื่อนไข  ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ           
และรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W  



 ๘

(๑๑) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ขอตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา  
ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 
  (๑๒) การเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ เพื่อ
เพิ่มเติมความรูได หากผูสอนและคณบดีที่รายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยูอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร โดยขอคิดผลการศึกษาได ๓ ประการ 
                                         (ก)  คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน A,  A-,  B+,  B,   B-,  C+, C,    
C-,  D+,  D,  D- และ F ในกรณีนีใ้หนําหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวชิามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
                                         (ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน S,U ในกรณีทีน่ักศึกษา   
สอบไดผลการศึกษา U นักศกึษาไมตองเรยีนซํ้า 
                                         (ค) การใหผลการศึกษาเปน V  
               (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ  V ไดตอง                    
ไมมีการปฏิบัติ 
               (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเปนวิชา
บังคับกอน (Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาตอเนื่องไมได 
               (๓) มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาแบบ V แตจะลงในใบรายงานผลการศึกษาเปนอักษร V เมื่อผูสอนตรวจสอบเห็นวามีเวลาเรียน
เพียงพอ 
               (๔) นักศึกษาไมจําเปนตองสอบ หรือทํากิจกรรมในรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V  
                   (๕) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาตางประเทศ     
แบบ V ไมได 

 
หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 ขอ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนภาคการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อทําการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดทายแลว 
ใหถือวาการเรียนการสอนนั้นสิ้นสุดลง 



 ๙

  (๒) นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ทั้งนี้เวนแตอาจารยผูสอนจะพิจารณาให
สิทธิ์นั้น 
  ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะไดรับ
ระดับคะแนน F หรืออักษร U  
  (๓) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับคะแนนและคาระดับคะแนนในการวัดและ
ประเมินผลโดยแบงระดับคะแนนเปนอักษรแสดงผลการศึกษา  ๑๒ ระดับ เวนแตรายวิชาหรือชุด
วิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U เปนระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม ๔ 

 A- ดีเยีย่ม ๓.๗๕ 
  B+ ดีมาก ๓.๕๐ 

B ดี ๓.๐๐ 
 B- คอนขางดี ๒.๗๕ 
  C+ ปานกลางคอนขางดี ๒.๕๐ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ 
 C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ 

  D+ คอนขางออน ๑.๕๐ 
D ออน ๑.๐๐ 
D- ออนมาก ๐.๗๕ 
F ตก ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (๔) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมมี
ระดับคะแนน หรือนักศึกษารองขอตอมหาวิทยาลัยกอนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ        
ตามขอ ๑๕ (๑๓) ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไมมีระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษารายวิชาหรือ
ชุดวิชานั้นดวยอักษร ดงันี้ 
             อักษร       ผลการศึกษา 
                 S          ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) 
                 U          ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)              

สอบไมผาน 



 ๑๐

                            (๕) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิไดประเมินผลการศึกษา 
หรือไมมีการประเมินผล ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 
                                        อักษร   ผลการศึกษา 
                  I  ไมสมบูรณ (Incomplete) 
                                      V  ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง (Visiting)   
                 W       ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
                  P     การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 
           (๖) อักษร I  เปนสัญลักษณแสดงวาการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้น      
ยังไมสมบรูณ การใหอักษร I   ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระทําไดในกรณี 
   (ก) นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นไดดวย
เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานแสดง 
   (ข) อาจารยผูสอน และ/หรือหัวหนาสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือ      
ชุดวิชาใดเห็นควรรอผลการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
   นักศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อแกอักษร I เปนคาระดับคะแนน หรือ
อักษร S หรือ U กอนสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพน
กําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เปนระดับคะแนน  F หรืออักษร U  
  (๗) อักษร P  เปนสัญลักษณแสดงวารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไมมีการวัดผล
ประเมินผล ในภาคเรียนที่ลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ใหใชเฉพาะบางรายวิชา
หรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลแลว ทั้งนี้ไมเกินวันสุดทายของ
กําหนดการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนด
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P  เปน ระดับคะแนน F หรืออักษร U 
  (๘) อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา 
   (ก) นักศึกษาไดยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไข
กําหนดเวลา 
   (ข)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขเปนโมฆะ 
   (ค)  การเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอน      
ในกรณีของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบรวมฟง 
                                            (ง)  นักศึกษาถูกสั่ งพั กการศึ กษาหรือถูกใหออก  หรือถูกไลออก                       
ในภาคการศึกษานั้น 
   (จ) นักศึกษาลาออกกอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น   



 ๑๑

  (๙) รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเปนอักษร S, U, I, P, V, และ W                  
จะไมถูกนํามาคํานวณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๑๐) การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาไดระดับคะแนน A,   A-,   B+,   B,  B-, 
C+,   C,   C-,  D+,   D,   D-, และอักษร S  จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเปนหนวย
กิตสะสม โดยไมรวมรายวิชาหรือชุดวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับความรูตามมติคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
   (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกวาหนึ่งครั้งใหนับ
หนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนรายวิชาหรือชุดวิชา               
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําได และนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา ๑ คร้ังใหนับหนวยกิต
สะสมไดทุกครั้ง 
    (ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่ เทียบเทากันใหนับ    
หนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเทานั้น 
  (๑๑) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตประจํา   
ภาคการศึกษาและคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
และมีการวัดผลเปนระดับคะแนน 
  (๑๒)  ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่แตละหลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว นักศึกษาจะตองเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวชิานัน้
ซํ้าอีกจนไดระดับคะแนนเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
  (๑๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เปนการชั่วคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 
  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น
จะตองมีจํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
คุณภาพและมาตรฐาน หากไมเปนไปตามนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และ
คณะที่นักศึกษาสังกัด 
  (๑๔) การหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  

คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
คิดเปนเลขทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ รายวิชาหรือชุดวิชาที่ผลการศึกษาเปน I ไมนําหนวยกิต
มารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา        



 ๑๒

(๑๕) การเรียนซํ้า 
   (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียน
รายวิชาหรือชุดวิชานั้นซ้ําได เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
   (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาที่        
ไมพอใจ (U) ซ่ึงเปนรายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ตองเรียนซํ้าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นน
จนกวาจะสอบผาน 
   ในกรณีที่มีความจําเปนตองเรียนวิชาอื่นแทน จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
  (๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแลว มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง 
๒.๐๐ อาจขอเรียนซ้ํารายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียน
รายวิชาหรือชุดวิชาตางสาขาวิชา หรือตางคณะซึ่งไมเคยเรียนมากอนได ในกรณีที่เรียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาตางคณะจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นกอน 
  (๑๗)  การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา 
   (ก)  คณบดีเปนผูอนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติ
ของนักศึกษาภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
   (ข) ใหคณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะ
ใหสภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษาปกติ 
 

หมวด  ๕ 
การลา การยายสาขาวชิา และการพนสภาพ 

 
 ขอ ๑๗ การลา  
  (๑) การลาไมเขาชั้นเรียน นักศึกษาที่มีกิจจําเปน หรือปวยไมสามารถเขาชั้นเรียน
ในชั่วโมงเรียนไดจะตองยื่นใบลาตออาจารยผูสอน แตถาลาติดตอกันตั้งแต ๗ วันขึ้นไป ใหยื่น
ใบลาตามแบบที่คณะกําหนดผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน 
  (๒) การลาพักการศึกษา 
   (ก)  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
      (๑)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 
      (๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
      (๓)  เจ็บ ปวย หรือประสบอุบัติเหตุ 



 ๑๓

      (๔ )   ไมไดลงทะเบียนรายวิชา  หรือชุดวิชา เรี ยน  หรือ
ลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกรายวิชาหรือทุกชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมไดรับ     
อักษร W 
      (๕)  เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 
   รายวิชาที่ไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักจะไม
ปรากฎในทะเบียนผลการศึกษา 
   (ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหมไมมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาใน       
ภาคการศึกษาแรก เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
   (ค) นักศึกษาที่มีความประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบ
ของมหาวิทยาลัย  พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา
และ/หรือภาควิชา ถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ  
   สําหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง และ/หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต ๒๐  ป
ขึ้นไปสามารถลาพักการศึกษาไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
   (ง) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา  หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่ง       
ภาคการศึกษาปกติ หรือมากกวา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกติ 
   (จ) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลา
ศึกษา 
  (๓) การลาออก นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกใหยื่นใบลา พรอมหนังสือยินยอม
จากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

                ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา  
  (๑)  การยายภายในคณะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไขตามประกาศ
ของคณะ 
  (๒)  การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  (๓)  การยายสาขาวิชาทั้งภายในคณะและ/หรือตางคณะจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 
  (๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดเรียนแลวทั้งหมดใหโอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือ
ชุดวิชาและนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 
  (๕) นักศึกษาที่ไดยายสาขาวิชาแลว ตองดําเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ไดเรียน 



 ๑๔

  (๖) การยายสาขาวิชาทั้งในคณะและตางคณะจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม
การมอบตัวเขาเปนนักศึกษาใหมและไดรับรหัสนักศึกษาใหมแลว 
  นักศึกษาที่ไมไดรับการพิจารณาใหยายสาขาวิชาที่ขอยายจะลงทะเบียนตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชาเอกนั้นเพื่อนํามาอางเปนเหตุผลในการขอยายเขาสังกัดสาขาวิชานั้นๆ 
ภายหลังมิได 

                  ขอ ๑๙ สาเหตุในการพนสภาพนักศึกษา 
                  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒) ลาออก และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 

(๓) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
  (๔) ไมมาลงทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได       

ลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ   
                           อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่พนสภาพกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมไดเมื่อมี
เหตุผลอันสมควร โดยชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมการขอคืน
สภาพนักศึกษา แตตองขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ป นับจากวันที่นักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 
  (๕)  ถูกลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย
นักศึกษา 
  (๖) ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๗) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๘)  การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 
            (ก) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
         (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  
ต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่สอง นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
    (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา  ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแตเร่ิม
เขาศึกษา 
    (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตมีคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐  



 ๑๕

    (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร 
๔ ป เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
                                   (ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุตอไปนี้ 
                (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
ต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ ๓ นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
                (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ นับตั้งแตเร่ิม   
เขาศึกษา 
                (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตยังมีคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐  
                (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป   
เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  (๙)  ใชหลักฐานปลอม หรือแจงความเท็จ หรือปกปดความจริงในการพิจารณา
รับเขาเปนนักศึกษา  

ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว แตไดรับคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๒.๐๐ จะไดรับอนุญาตใหลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมตอไป  ถาคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐ ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา  

            ขอ ๒๑ การพนสภาพนักศึกษา 
            (๑) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้  เมื่อส้ินภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ   ผลการศึกษาใน               
ภาคการศึกษาฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียน ยกเวนผูที่จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน 
                        (๒) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษา
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้เมื่อส้ินภาคการศึกษาทุกภาค 
 
 
 



 ๑๖

หมวด ๖ 
การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 

 
  ขอ ๒๒ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตร
กําหนดดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๓ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้  
  (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๙ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา  และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา  และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๖ ภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (๔ )  หลักสูตรปริญญาตรี  ซ่ึ งมี ลักษณะแตกต างจาก   (๑ )  (๒ )  และ  (๓ )                       
ใหมหาวิทยาลัยทําเปนประกาศเกี่ยวกับเวลาสําเร็จการศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะ
ของการศึกษาปริญญานั้น 

 ขอ  ๒๔  เกณฑการสําเร็จการศึกษา  ผูที่ สํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี              
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (๑)  สอบไดในรายวิชาหรือชุดวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุด
วิชาและเงื่อนไขที่กําหนดของสาขาวิชานั้น 
  (๒) ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและคาระดับคะแนนสะสม
เฉล่ียในวิชาเอกไมต่ํากวา ๒.๐๐ และไมมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน I หรือ P  
  (๓) ไมมีคาธรรมเนียมตางๆ หรือเงินอื่นๆที่คางชําระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
  (๔)  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเปนเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 ๑๗

 ขอ ๒๕ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามขอ ๒๔ จะไดรับเกียรตินิยมตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาปกติของ
หลักสูตรนั้น ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนลาพักการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
  (๒) ไมเคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดรับระดับคะแนนต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเทา  

(๓) ไมถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๔) นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตรายวิชาหรือชุดวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
  (๕) นักศึกษาผูที่จะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป 
  (๖) นักศึกษาที่จะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไดถามี
คุณสมบัติตามเกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถวนทั้งสองตอน คือ 
เมื่อศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และเมื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 ขอ ๒๖ การใหปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๒๔ และ
ขอ ๒๕ ซ่ึงสมควรไดรับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการเพื่อ
นําเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 ขอ ๒๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  (๑)  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไข
การรับเขาเปนนักศึกษา 



 ๑๘

  (๒ )  ผู ขอ เที ยบโอนผลการ เ รี ยนต อ ง เป นห รือ เคย เป นนั กศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสูตรที่ สํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 
  (๓) มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ของผูขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได 

 ขอ ๒๘ หลักเกณฑการเทียบความรูและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
  (๑) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตาม
กฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิต ใหบันทึกผลการเรียนเปน S  
  (๒) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่ขอเทียบ 
  (๓) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่สอบไลได          
ไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือ คาระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
  (๔) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาและ
โอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
  (๕)  รายวิชาหรือชุดวิชา   กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่ เทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา 
  (๗) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนักศึกษา
เขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตร   
ที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

 ขอ ๒๙ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาในระบบซึ่งไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย        
เขาสูการศึกษาในระบบ 
  (๑)  การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือชุดวิชา   กลุมรายวิชาหรือ            
กลุมชุดวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
  (๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือชุดวิชา         
กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา และเกณฑการตัดสินของการประเมินแตละวิธีใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 



 ๑๙

  (๓) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือคาระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือ
กลุมชุดวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนนและไมนํามาคิดคาระดับคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณ
คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๔) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
  (๕) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา  กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาในระบบซึ่งไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรระดับ           
ปริญญาตรีที่ขอเทียบ 
  (๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  

 
หมวด  ๘ 

การจัดการศึกษาที่ศูนยใหการศึกษา 
 
 ขอ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได โดย
จัดทําเปนโครงการ และใหแสดงขอมูล ความตองการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปด
สอนและการบริหารจัดการโครงการ ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ   
สภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๓๑ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนยใหการศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  การประชาสัมพันธศูนยใหการศึกษา 

  (๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนยเครือขายระยะใกล ระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
  (๓) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขาย
ขอมูล ศูนยการเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควา        
หาความรูดวยตนเอง และอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษา
ทางไกลก็ได 

 ขอ ๓๒ ศูนยใหการศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ  



 ๒๐

 ขอ ๓๓ การบริหารศูนยใหการศึกษา ใหมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
บริหารประจําศูนยใหการศึกษา   
  (ก) คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๑ คน  ประกอบดวย 
   (๑) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ  
   (๒) รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
   (๓) คณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
   (๔) หัวหนาศูนยใหการศึกษา คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
   (๕) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ  
   (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (ข) คณะกรรมการบริหารประจําศูนยการศึกษา ประกอบดวย ประธานศูนย       
ใหการศึกษา  เปนประธานกรรมการ  และใหอธิการบดีแตงตั้ งบุคคลที่ เห็นสมควรเปน
กรรมการบริหารงานและเลขานุการในแตละแหงตามความเหมาะสม จํานวนไมเกิน ๖ คน 
  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยตาม
คําแนะนําของประธานศูนยใหการศึกษา 
  ประธานศูนยใหการศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอใหอธิการบดี
แตงตั้งบุคคลผูทําหนาที่รองประธานศูนยใหการศึกษา หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงตั้ง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานฝายตางๆ เทาที่จําเปน โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยของแตละศูนย             
ใหการศึกษา 
  คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา        
มีวาระการดํารงตําแหนงสองป ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือก
กรรมการใหมดํารงตําแหนงแทนเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารง
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหกสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

 ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑)  วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) ควบคุม ดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา 
  (๓) ใหคําปรึกษา สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหาร
ประจําศูนยใหการศึกษา 
  (๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
  (๕)  อนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใชในการบริหารการศึกษาของศูนยใหการศึกษา 
  (๖)   อนุมัติผลการศึกษา 



 ๒๑

  (๗)  แตงตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เร่ืองหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการอํานวยการ 

 ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนยใหการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ 
  (๒) บริหารงานวิชาการของศูนยใหการศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล        
ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ  
  (๓) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อเสนอตอ
มหาวิทยาลัย เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

 ขอ ๓๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ วิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ      
ที่ทําหนาที่สอน บรรยาย ฝกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนยใหการศึกษา           
แตละแหง ตามมาตรฐานและระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด 

 ขอ ๓๗ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 
  (๑)  พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเครือขายระยะใกลระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
  (๒)  การใหบริการผานสํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูยเครือขายขอมูล 
ศูนยการเรยีนรูทางอิเลคทรอนิกส และสิ่งอาํนวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควาหาความรู   
 
            ประกาศ ณ วนัที่   ๒๘   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

     
                    ( นายกร  ทัพพะรังสี) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 



 

 

  

 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่   ๔๑๔/๒๕๕๓ 

เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

วิทยาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

…………………………………………. 

 

 เพื่อใหการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของ       

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  เปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพ 

ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อาศัยอํานาจตามคําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่  

๔๔๐ /๒๕๕๒  เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี        

จึงแตงต้ังคณะกรรมการดังรายนาม ตอไปน้ี 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประธาน 

 ๒. รองคณบดีฝายวิชาการ     รองประธาน 

 ๓.  หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร    กรรมการ 

 ๔.  หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร    กรรมการ 

 ๕.  นางจุฑารัตน   สมอคร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. นายอํานาจ   บญุถนอม  ผูชวยเลขานุการ 

๗. นางสาวนริสา  รวดเร็ว   ผูชวยเลขานุการ 

๘. นายสรายุทธ   เกตุเอ่ียม  ผูชวยเลขานุการ 

๙. นายภาณวุัฒน   อุบลแยม  ผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวอุทัยวรรณ  เกิดบุญ   ผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี  

 ๑.  ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา แกไขปญหา  เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบรรลุตามเปาหมาย 

 ๒.  สนับสนุนการดําเนินงานพฒันาหลกัสตูร 

 ๓.  อํานวยความสะดวกใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

/๒.คณะกรรมการ… 



 ๒ 

๒.  คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

      ๒.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

               ๒.๑.๑ สาขาวชิาภาษาไทย 

๑. อาจารยมณี   พงษเฉลียวรัตน  ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปณิธาน  บรรณาธรรม  กรรมการ 

๓. อาจารยยวุดี   คฤหบดี   กรรมการ 

๔. อาจารยเสาวลักษณ  แซลี้   กรรมการ 

๕. อาจารยกฤติกา  ผลเกิด   กรรมการ 

๖. อาจารยอาทิมา  พงศไพบูลย  กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.สหะโรจน  กติติมหาเจริญ  กรรมการ 

๘. อาจารยจิราภรณ  อัจฉริยะประสิทธิ์ กรรมการ 

๙. อาจารยอาทิตย  ศรีจนัทร  กรรมการ 

๒.๑.๒ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร พลูสวุรรณ  ประธาน 

๒. รองศาสตราจารยปยะนุช สุจิต   กรรมการ 

๓. อาจารยสุรัชนี   เปยมญาติ  กรรมการ 

๔. อาจารยรัตนาวดี  เถกิงสุขวัฒนา  กรรมการ 

๕. อาจารยธนากร  อุยพานิชย  กรรมการ 

๒.๑.๓ สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ 

๑. อาจารยวรรณรัตน  บรรจงเขียน  ประธาน 

๒. อาจารยณัฐภัทร  แกวรัตนภัทร  กรรมการ 

๓. อาจารยจารุมน  หนูคง   กรรมการ 

๔. อาจารยพรสรัญ  ชัยยา   กรรมการ 

๒.๑.๔ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาฏ   หาญดํารงกลุ  ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปราณี ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรีย ยอดฉมิ   กรรมการ 

๔. อาจารยอนันตชยั  เอกะ   กรรมการ 

๕. อาจารยจนิตจิรา  บุญชูตระกูล  กรรมการ 

๒.๑.๕ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

๑. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน ตัณฑรังษี  ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอมรา รักษมณี   กรรมการ 

/๓. อาจารย… 



 ๓ 

๓. อาจารยนิธวิดี   โฆสรัสวดี  กรรมการ 

๔. อาจารยกรรณกิาร  อนัคฆกลุ  กรรมการ 

๕. อาจารยเจษฎาภรณ   อัจฉริโยภาส  กรรมการ 

๖. อาจารยอังคณา  สุขวิเศษ   กรรมการ 

๗. อาจารยวิชุดา   ขนุหนู   กรรมการ 

๘. อาจารยสรุพล   เพญ็ตาย   กรรมการ 

๙. อาจารยสุพร   ศาสตรรัตนมณี  กรรมการ 

๑๐. อาจารยจันทิมา  หวังสมโชค  กรรมการ 

๑๑. อาจารยอัญชลี  อติแพทย  กรรมการ 

๑๒. อาจารยดนยา  ดานสวัสด์ิ  กรรมการ 

๑๓. อาจารย Rusell  Snyder   กรรมการ 

๑๔. อาจารย Powles  Mark   กรรมการ 

๒.๑.๖ สาขาวชิาภาษาจีน 

๑. อาจารยณพิมชนะกิจ  พวกอินแสง  ประธาน 

๒. อาจารยกณิกนันท  โภชฌงค  กรรมการ 

๓. อาจารย Zheng  Haining   กรรมการ 

๔. อาจารย Yao   Yue Yan  กรรมการ 

๒.๑.๗ สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน 

๑. อาจารยเปรมวดี  ณ  นครพนม  ประธาน 

๒. อาจารย Chisato  Wakasa   กรรมการ 

๓. อาจารย Nakamura  Iyoko   กรรมการ 

๔. อาจารย Saito   Marii   กรรมการ 

๒.๑.๘ สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม      

๑. อาจารยศิริมาลย  วัฒนา   ประธาน 

๒. รองศาสตราจารยวีณา  เอ่ียมประไพ  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน  กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกุญัญา ศรีโพธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารยชิตสุภางค  อังสวานนท  กรรมการ 

๖. อาจารยธรีารัตน  ทิพยจรัสเมธา  กรรมการ 

๒.๑.๙ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพรรณเพ็ญ  คุณวพานิชกุล  ประธาน 

๒. อาจารยรวีวรรณ  เกดิอุดม   กรรมการ 

/๓. อาจารย... 



 ๔ 

๓. อาจารยมาธินี   คงสถิตย  กรรมการ  

๔. อาจารยวิลาสินี  จินตลิขิตดี  กรรมการ 

๕. อาจารยพรพมิล  ศุทธิสมบูรณ  กรรมการ 

๖. อาจารยมารดารัตน  สุขสงา   กรรมการ 

๗. อาจารยวิลาสินี  คิดการ   กรรมการ 

๒.๑.๑๐ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) 

๑. อาจารยณัฐพล     ใจจริง   ประธาน 

๒. อาจารย ดร.นิพนธ    ศศธิรเสาวภา  กรรมการ 

๓. อาจารยสันตชัย  รัตนะขวัญ  กรรมการ 

๔. อาจารยสรัลพร  นิติธรญาดา  กรรมการ 

๒.๑.๑๑ สาขาวชิาอตุสาหกรรมทองเท่ียว 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยฉันทัช    วรรณถนอม     ประธาน 

๓.  อาจารย ดร.สิริพร  ฤกษวรีะวัฒนา  กรรมการ 

  ๔.  อาจารยกติดา   ปรัตถจริยา  กรรมการ 

  ๕.  อาจารยภรณนภัส  เบินท   กรรมการ 

๖.  อาจารยธีระ   อินทรเรือง  กรรมการ 

๗. อาจารยวรีะ   วีระโสภณ  กรรมการ 

๘. อาจารยณัฐฐิณีภรณ  ปงแกว   กรรมการ 

๙. อาจารยสุจิตรา  ริมดุสิต   กรรมการ 

๑๐. อาจารยสดุารัตน  แสงจํานง  กรรมการ 

๒.๑.๑๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 

๑.  อาจารยอลสิา   ฤทธิชัยฤกษ  ประธาน 

๒. อาจารยเนตรนภา  เหลอืงสะอาด  กรรมการ 

๓. อาจารยสุวรรณฤทธิ์  วงศชะอุม  กรรมการ 

๔. อาจารยพิมนภัทร  พนัทนา   กรรมการ 

๕. อาจารยสริตา   พันธเทียน  กรรมการ 

๒.๑.๑๓ สาขาวชิาภมูิศาสตรและภมูสิารสนเทศ 

๑. อาจารยพรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล  ประธาน 

๒. อาจารยพัทธนันท  รัตนวรเศวต  กรรมการ 

๓. อาจารยปยวดี   นิลสนธ ิ  กรรมการ 

 

 

/๒.๑.๑๔ สาขาวิชา... 



 ๕ 

๒.๑.๑๔ สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสังคม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยรัฐพงศ บุญญานุวัตร  ประธาน 

๒. อาจารยภูสิทธ  ขันติกุล   กรรมการ 

๓. อาจารยชุติมา   พัฒนพงศ  กรรมการ 

๒.๑.๑๕ สาขาวิชานิติศาสตร 

๑. อาจารยกมลวรรณ  นาคพนิ   ประธาน 

๒. รองศาสตราจารยพิศณุ  พูนเพชรพันธุ  กรรมการ 

๓. อาจารยอภิญญา  วงศกําภู   กรรมการ 
 

หนาท่ี  

๑.  ศกึษาและวิเคราะหโครงสรางของหลกัสตูรในระดับอุดมศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 

๒.  พฒันา ปรับปรุงแกไขและจัดทําตนฉบับเสนอตอคณะฯ 

๓.  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต   
      และนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อขออนุมัติใชตอ  กรรมการสภาวิชาการและกรรมการสภา   

      ประจํามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั 

 

                                            สั่ง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

(รองศาสตราจารยเสาวภา  ไพทยวัฒน) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน  

พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  (ตอเนื่อง  ๒  ป)  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสามารถติดตอสื่อสาร   
กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง
ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 
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๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๕  ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๘๐  
หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๘ 
ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๔  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๖  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวนและใหระบุ   
คําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

 ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง  ผูอื่น  และสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน 
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
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ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  อาจไดรับ 
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ท้ังนี้  
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว  เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  
ดังนี้ 

  ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๘๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๑๑๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
รวมไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต 
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต 

 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕  คน  
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  ๒  คน  ท้ังนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร 
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป  ๕  ป  และไมนอยกวา  ๖  ป)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ป)  หรือเทียบเทา  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต  และไมเกิน  ๒๒  
หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียน 
ไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้ 

 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน   
เรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
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 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน  
ไมเต็มเวลา 

 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 

แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  ท้ังนี้  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล  
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียนครบ 
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง

กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 
๑๓. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  

และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
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 ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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         อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์,Mr. Zheng Hai Ningและคณะ.2552. หนังสือภาษาไทยเบื้องต้น 

ส าหรับผู้พูดภาษาจีน.กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์.   

6.  ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต  

        1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  - ภาษาจีนระดับกลาง  1   

  - การฟังและการพูดภาษาจีน     

 



ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจีรนันท์  แสงศรีจันทร์ 

2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  ระดับ 5 

3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง  0164    สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

M.A. 

Chinese 

Language and 

Literature 

2011 
Sim University 

,Singapore 

B.A. 

Chinese 

Language and 

Culture 

1999 

Beijing Language 

and Culture 

University ,China 

 

5.  ผลงานทางวิชาการ   

จีรนันท์ แสงศรีจันทร์และเจี่ยน ฉี่เสียน.2546.ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด.กรุงเทพฯ:บุ๊คพอยท์. 

6.  ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต   

1. กรรมการการจัดท ามาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมวิชาภาษาจีนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                       

(จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่) 

2. กรรมการและเลขานุการ  หลักสูตรผลิต ครู 6  ปี ประจ าชุดวิชาภาษาจีน (จัดโดยสถาบันราชภัฎ

สวนสุนันทา) 

3. อนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ (ภาษาจีน) ของราชบัณฑิตยสถาน 



4. กรรมการและเลขานุการ  ศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมจีน 

5. แปลรายนามและเอกสารของส านักงาน  เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้ในการรับรอง  

   ฯพณฯ นายหลี่เผิง ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะ 

   แขกของรัฐสภา (3-8 กันยายน 2545) 

6. ทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งเลขานุการเอกอัครราชฑูต   สถานเอกอัครราชฑูต  

ณ กรุงปักกิ่ง     

   (ทดลองฝึกงานระหว่าง เป็นนักศึกษาปี 4 ที่ประเทศจีน) 

7. ศึกษาดูงานที่ Yunnan Normal University ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน ปี 2545) 

8. น านักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนท่ี Yunnan Normal University  

ในเดือนกุมภาพันธ์   ปี 2549    

9. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  - ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 

  - ทักษะการอ่านภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  ชื่อ – นามสกุล  Mr.Fan Liang 

2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง            สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.  คุณวุฒ ิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

M.A. 

Teaching Chinese 

to Speakers of 

Other Language 

2011 
Yunnan Normal 

University,PRC. 

B.A. 

Chinese 

Language and 

Literature 

2006 
Yunnan Normal 

University,PRC. 

 

5.  ผลงานทางวิชาการ   

Fan Liang.2554. Problems and Countermeasures in Chinese Language 

Teaching in Thailand. Nan Jing : Social Economy & Education Exploration. 

Fan Liang.2554. Zhu Ge Liang is not God,She Hui Jing Ji Jiao Yu Yu Tan Suo. 

Kunming: Social Economy & Education Exploration. 

6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต  

            - 
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