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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 คณะ/ ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์    ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป   

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาจีน  

        ภาษาองักฤษ     Bachelor of Arts Program in Chinese 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

                    ภาษาไทย             ศิลปศาสตรบณัฑิต       (ภาษาจีน)  

อกัษรยอ่  ภาษาไทย   ศศ.บ.  (ภาษาจีน) 

ภาษาองักฤษ        Bachelor of Arts (Chinese)  

อกัษรยอ่  ภาษาองักฤษ   B.A. (Chinese) 

3. วชิาเอก    ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร  4  ปี 

5.2  ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทยและภาษาจีน 

5.3  การรับเข้าศึกษา การรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 

               รับ เฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

 รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็น   

 อยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

                                     สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  ............................................................. 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ........................................................................................ 
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ทั้งน้ี  กรณีความร่วมมือกบัสถานการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ  ในต่างประเทศตอ้ง

สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองแนวทางความร่วมมือทางวชิาการ

ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ  พ.ศ. 2550 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

                                     ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

ปริญญามากกวา่  1  สาขาวชิา 

ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  

หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

                                          หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

                                                   หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  2555 

           ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี  5.1 

คร้ังท่ี  21/2555   เม่ือวนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2555 

                                               ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี  7/2555 

วาระท่ี  4.18  เม่ือวนัท่ี  7  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2555 

          สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตรท่ี ศธ.0506 

(2) / 18404  เม่ือวนัท่ี  28  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2555 

สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในปี  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูอาจารยส์อนวชิาภาษาจีน 

8.2 นกัแปล/ล่าม 

8.3 นกัการทูต 

8.4 มคัคุเทศก ์

8.5 ผูท้าํธุรกิจกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน/ทาํงานในบริษทัของคนจีน 

8.6 พนกังานในองคก์รของรัฐและเอกชน 

8.7 อาชีพอิสระ 
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     9.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

 ลําดับท่ี 

 

ช่ือ – สกลุ  

(นาย / นาง / น.ส.) 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาว เศวรัตน์  

 วนาสุขพนัธ์ 

อาจารย ์ M.B.A. 

 

International Business 

Management 

Chinese Culture University 

Taiwan 

Taiwan 

 

2535 

 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2525 

2 นางสาว สิริกมล    

 สิริสมัพนัธ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

Teaching Chinese as a 

Second Language 

National Taiwan Normal 

University 

Taiwan 

 

2550 

อ.บ. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 2546 

3 

 

นาง Zheng  

 Yanyan   

อาจารย ์ อ.ม. วรรณคดีจีนสมยัใหม่

และร่วมสมยั 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

ประเทศไทย 2553 

B.Ed. Art Education South China Normal 

University 

China 2533 

B.A. Printing Guangzhou Academy of 

Fine Arts 

China 2529 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ - สุวรรณนภาศรี 

 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร(การวเิคราะห์

หลกัสูตร) 

11.1 สถานการณ์  หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ระบุสถานะดา้นสังคม 

ของประเทศไทยวา่ ยงัขาดแคลนกาํลงัคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรดา้นการวจิยั ครูอาจารยแ์ละ

นกัวชิาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเห็นความสาํคญัในการผลิตบุคคลท่ีมีศกัยภาพและมี

ความสามารถ  มีองคค์วามรู้กวา้งขวางและมีทกัษะในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ   

11.2 สถานการณ์  หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งแน่นแฟ้นไม่วา่จะเป็นทางดา้นสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ  ยิง่ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางการ

คมนาคมและเทคโนโลยทีาํใหมี้การใชภ้าษาจีนติดต่อส่ือสารกนัอยา่งแพร่หลายและกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

นอกจากนั้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบนัยงัพฒันาตนเองจนเป็นประเทศมหาอาํนาจประเทศ

หน่ึงในโลก  ดงันั้นสาขาจึงตอ้งปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความทนัสมยัและตอ้งการของ

สังคมท่ีตอ้งการผูท่ี้สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้ไม่วา่จะเป็นทางดา้นสังคม วฒันธรรมหรือเศรษฐกิจ 
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12. ผลกระทบ/วเิคราะห์หลกัสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั

พนัธกจิของมหาวิทยาลยั/สถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร   

12.1.1 การพฒันาหลกัสูตรจะเนน้การปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

สังคมและวฒันธรรมปัจจุบนั           

12.1.2 ตอ้งสร้างหลกัสูตรใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

12.1.3 หลกัสูตรตอ้งมีแนวทางท่ีจะใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ

ของตลาดงาน 

12.1.4 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคน้ควา้ขอ้มูลและนาํไปใชเ้พื่อ

พฒันาตนเองและสังคม 

12.1.5 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  มีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน 

แกปั้ญหา  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน   

12.2.1 สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของสังคม 

12.2.2 สถาบนัตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเม่ือ 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั 

13.1 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

INT 1005  MTH 1003   STA 1003   AGR 1003      **BIO 1001      CMS 1003     

GLY 1003  MET 1003        *PHY 1001   SCI 1003     ART 1003           MSA1003 

HIS 1001     HIS 1002    HIS 1201     LIS 1001     PHI 1003      GAS 1001     

GAS 2802    GAS 2803    GAS 2611   GAS 2601   GAS2701       GAS 2711   

GAS 2721     GAS 3601  GAS 3801   GAS 3504     GAS 4804    GAS4605   

GAS 2801  HED 1101  LAW 1004     POL 1100     ECO 1003     PSY 1001     

SOC 1003    THA 1001  THA 1002 

13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมา

เรียน 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

 CHI1001 CHI1002  CHI2001  CHI2002                                                               

หมวดวชิาภาษาจีนและการใชภ้าษาจีน 

 **CHI 2101  CHI3101 CHI3102 CHI3103 **CHI3104 CHI 3105  

 CHI4104          

หมวดวชิาอารยธรรมจีน  

 CHI2301  
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13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1  ใหมี้การปรึกษาหารือระหวา่งผูส้อนรายวชิาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควชิา/

หลกัสูตร อ่ืนเพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาความรู้และทกัษะภาษา สังคมและวฒันธรรม 

ตามความตอ้งการของหลกัสูตร 

13.3.2    สาํรวจความตอ้งการเชิงวชิาชีพจากผูป้ระกอบการเพื่อการปรับปรุง

หลกัสูตรต่อไป 

 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร   

เรียนรู้เพื่อรับใชส้ังคม ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม ใหค้วามเสมอภาคทางการศึกษา พฒันา

คนใหเ้ป็นมนุษย ์

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ความสาํคญัของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน คือการผลิตบุคคลท่ีมีศกัยภาพ  

มีองคค์วามรู้กวา้งขวางในทกัษะการส่ือสารภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสังคมระดบัชาติและนานาชาติ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการ

อุดมศึกษาและปรัชญาของมหาวทิยาลยั 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก เปิดสอนวชิาภาษาจีนในคณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง เป็นวชิาเลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นตน้มา และเปิดเป็นสาขาวชิาโทและเอกในปี พ.ศ.2530 และ

ปี พ.ศ.2545 ตามลาํดบั สาขาวชิาฯ ไดป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหห้ลกัสูตร

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการของสังคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ   อีกทั้ง

สอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงคข์องคณะมนุษยศาสตร์และมหาวทิยาลยัรามคาํแหง การ

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรจะเพิ่มความรู้แลว้พฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนแก่ผูศึ้กษา โดยสามารถนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง ใชเ้พื่อประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป 

1.4 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.4.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจในภาษาจีน 

1.4.2  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาจีนในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4.3 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 

1.4.4 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชใ้นโอกาสต่างๆ เช่น การเรียนต่อหรือการ 

         ประกอบอาชีพ 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1.ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้

มาตรฐานตามท่ี สกอ.กาํหนด 

พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

หลกัสูตรในระดบัสากล  และประเมิน

หลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลกัสูตร 

2.ปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัสภาพทางสังคมท่ี

เปล่ียนไป 

ติดตามการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาพ

สังคมเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนไป 

- รายงานผลการประเมินความพึง 

  พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ  

  ผูป้ระกอบการ 

3.พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน

การสอนและบริการวชิาการ 

สนบัสนุนบุคลากรใหบ้ริการแก่องคก์ร

ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ 

  อาจารยใ์นหลกัสูตร 

 

 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  ระบบทวภิาค              ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ) 

                                                      มี                            ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ระบุ) 

      มี               ไม่มี 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน         ถึง    เดือนกนัยายน 

ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน    ถึง    เดือนกุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน          ถึง    เดือนพฤษภาคม   

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (หลกัสูตรระดับปริญญาตรี)/ในกรณีทีม่ีเกณฑ์คุณสมบัติเพิม่เติม

ต้องระบุให้ครบ และชัดเจน 

    เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พศ.2551 

ขอ้ 5 และขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ฉบบั

ท่ี2) พ.ศ.2552 ขอ้ 6 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

       2.3.1   การปรับตวัเพื่อเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

       2.3.2   พื้นฐานความรู้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

       2.3.3   เวลาในการเขา้ชั้นเรียน 

       2.3.4   การจดัห้องเรียนและหอ้งสอบท่ีกระจดักระจายทาํใหน้กัศึกษาสับสน 

 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา   

                                2.4.1  มีอาจารยท่ี์ปรึกษา  เจา้หนา้ท่ีแนะแนวประจาํคณะ  

                                 2.4.2  ประชาสัมพนัธ์โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีเรียนและหอ้งสอบ                    

 

2.5  แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 300 300 300 300 300 

ชั้นปีท่ี 2 - 300 300 300 300 

ชั้นปีท่ี 3 - - 250 250 250 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 200 200 

รวม 300 600 850 1050 1050 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 200 200 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 รายละเอียดตามหวัขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการ

งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 

ค่าใชส้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าวสัดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 610,000 685,000 710,000 735,000 760,000 

 

     2.6.2 ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 
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2.7 ระบบการศึกษา 

                                                    แบบชั้นเรียน  

 แบบตลาดวชิา มีชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

                                                     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

                                                     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

                                                                 แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                                                     อ่ืนๆ  (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย   

          เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พศ.2551 ขอ้8 และขอ้9 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร  144  หน่วยกิต 

         3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตรเป็นดงัน้ี 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกิต จาํนวนร้อยละ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 42 29.17 

วชิาเอก 63 43.75 

วชิาโท 24 16.67 

วชิาเลือกเสรี 15 10.41 

จาํนวนหน่วยกิตรวม    144 100.00 

 รายวชิาในหมวดต่างๆ 

  * หมายถึงกระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 

** หมายถึงกระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกระบวนวชิา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) (บงัคบัไม่นบั

หน่วยกิต) และวชิาใน 6 กลุ่มต่อไปน้ี 
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   1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในขอ้ 1) หรือ 2)  1 กระบวนวชิา 

1) วชิาคณิตศาสตร์            หน่วยกิต 

INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้     3 

                           (IT 105)        (Introduction to Computer System)     

 MTH 1003  คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้      3 

 (MA 103)     (Basic Mathematics)    

 STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้          3 

     (ST 103)     (Introduction to Statistics)  

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

 

2) วชิาวทิยาศาสตร์           หน่วยกิต 

 AGR 1003     การเกษตรเบ้ืองตน้  3 

 (AG 103)       (Introduction to Agriculture) 

 **BIO 1001  ชีววทิยาเบ้ืองตน้  3 

 (BI 103)         (Introduction to Biology) 

 CMS 1003     เคมีเบ้ืองตน้  3 

 (CM 103)      (Introduction to Chemistry) 

 GLY 1003     ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้  3 

 (GY 103)       (Introduction to Geology) 

 MET 1003     อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้   3 

 (MT 103)       (Fundamental of Meteorology) 

 *PHY 1001    ฟิสิกส์เบ้ืองตน้    3 

                 (Introduction to Physics)   

 SCI 1003      วทิยาศาสตร์พื้นฐาน   3 

(SC 103)       (Basic Science)  

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

 

1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                  หน่วยกิต 

ART 1003      ศิลปวจิกัษณ์ 

(AR 103)       (Art Appreciation) 

MSA 1003     ดนตรีวจิกัษณ์  

(MU 103)      (Music Appreciation) 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 

2 
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                หน่วยกิต 

HIS 1001       อารยธรรมตะวนัตก 

(HI 101)        (Western Civilization) 

HIS 1002     อารยธรรมตะวนัออก 

(HI 102)         (Eastern Civilization) 

HIS 1201     พื้นฐานวฒันธรรมไทย     3 

(HI 121)        (Foundations of Thai Culture) 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้             2 
                       (IS 101)          (Information and Technology for Searching)  

 PHI 1003      ปรัชญาเบ้ืองตน้             3 
(PY 103)       (Introduction to Philosophy) 

GAS…/HED  พลศึกษา                           2 

     ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้1  

กระบวนวชิา จาํนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

                          GAS 1001 กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ  

(GS 101)     (Sports and Exercise for Health) 

GAS 2802   เกมเบด็เตล็ด  

(GS 231)   (Minor Game) 

GAS 2803   กิจกรรมเขา้จงัหวะ  

(GS 233)     (Rhythmic Activities) 

GAS 2611 วา่ยนํ้า 1   

(GS 241)     (Swimming) 

GAS 2601 กรีฑา 1  

(GS 251)     (Track and Field 1) 

GAS 2701 ฟุตบอล 1  

(GS 271)     (Soccer 1) 

GAS 2711 บาสเกตบอล 1  

(GS 281)     (Basketball 1) 

GAS 2721 วอลเลยบ์อล 1  

(GS 291)     (Volleyball 1) 

GAS 3601 เทนนิส 1  

(GS 341)     (Tennis 1) 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 

 3 3 
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GAS 3801 ศิลปะป้องกนัตวั  

(GS 343)     (Self-Defense)  

GAS 3504    ตะกร้อ  

(GS 375)     (Takraw) 

GAS 4804 โยคะ  

(GS 440)     (Yoga) 

GAS 4605 แบดมินตนั  

(GS 448)    (Badminton) 

GAS 2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

(SS 237)    (Body Conditioning) 

HED 1101   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต 

(HA 101/HE 101)   (Health Promotion for Life) 

 

1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต หน่วยกิต 

LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 

(LW 104)  (Introduction to Law)               3 

POL  1100    รัฐศาสตร์ทัว่ไป 

(PS 103) (Introduction to Political Science) 

ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  

                        (EC 103)      (General Economics) 

PSY  1001    จิตวทิยาทัว่ไป 

(PC 103)      (General Psychology) 

SOC 1003   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3 

(SO 103)    (Introduction to Sociology and Anthropology     

 

1.4 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

      ใหเ้รียนภาษาจีนตามท่ีภาควชิากาํหนด 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 

                           หน่วยกิต 

CHI 1001     ภาษาจีน 1                3 

(CN 101)     (Chinese 1) 

CHI 1002     ภาษาจีน 2                   3 

(CN 102)     (Chinese 2) 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 
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           หน่วยกิต 

CHI 2001     ภาษาจีน 3                      3 

(CN 201)     (Chinese 3)  

CHI 2002     ภาษาจีน 4                3 

(CN 202)     (Chinese 4)  

 

         6)   กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกิต            หน่วยกิต 

THA 1001     ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย         3 

  (TH 101)     (Structure of Thai and Its Usage) 

 THA 1002     ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                           3 

  (TH 102)     (Introduction to Thai Literature) 

 

(2) หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกิต 

     วชิาเอกบงัคบั 33 หน่วยกิต ไดแ้ก่            หน่วยกิต 

**CHI 2101  การฟังและการพดูภาษาจีน 1                    3 

(CN223)     (Chinese Listening and Speaking 1) 

CHI 3101    ภาษาจีนระดบักลาง 1                            3 

(CN301)      (Intermediate Chinese 1)           

CHI 3103     หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                    3 

(CN313)     (Modern Chinese Structure)         

CHI 3105     การแปลภาษาจีน-ไทย 1                        3 

(CN341)      (Chinese-Thai Translation 1) 

CHI 3201     สุภาษิตจีน                                             3 

(CN363)      (Chinese Proverbs)        

CHI 3303     บทอ่านวฒันธรรมจีน                    3 

(CN 374)     (Chinese Culture Readings) 

CHI 3403     คอมพิวเตอร์ภาษาจีน         3 

(CN383)      (Computers in Chinese)           

CHI 4101     ภาษาจีนระดบัสูง 1                3 

(CN 401)   (Advanced Chinese 1) 

CHI 4102     ภาษาจีนระดบัสูง 2   3 

(CN 402)      (Advanced Chinese 2)          
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               หน่วยกิต 

CHI 4204     ประวติัวรรณคดีจีน                              3 

(CN 464)      (History of Chinese Literature) 

CHI 4301     บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยัจารีต  3 

(CN 471)      (Reading Chinese Philosophy in the Traditional Period)       

     

      วชิาเอกเลือก 30 หน่วยกิต 

นกัศึกษาวชิาเอกภาษาจีนทุกคน ตอ้งเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จาํนวน 30 หน่วยกิตดงัน้ี 

กลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 2  (เลือกเรียน 2  วชิา)                              หน่วยกิต 

CHI 2301   การวาดภาพจีนและการเขียนตวัอกัษรจีนดว้ยพูก่นั               3 

(CN 273)     (Chinese Calligraphy and Painting) 

CHI 2501     การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 1                                3 

(CN 231)    (Speaking Taechew 1)           

CHI 2502     การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 2                         3 

(CN 232)    (Speaking Taechew 2)           

CHI 2503   การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1                           3 

(CN 233)    (Speaking Cantonese 1)          

CHI 2504     การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 2                             3 

(CN 234)     (Speaking Cantonese 2)                 

 

กลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 3 (เลือกเรียน 4 วชิา)         หน่วยกิต 

**CHI 3104 การฟังและการพดูภาษาจีน 2                             3 

(CN324)      (Chinese Listening and Speaking 2) 

CHI 3106    การแปลภาษาจีน-ไทย 2                                3 

(CN 344)     (Chinese-Thai Translation 2) 

CHI 3302     บทอ่านประวติัศาสตร์จีน                             3 

(CN 371)     (Reading in Chinese History)         

CHI 3401     ภาษาจีนธุรกิจ 1                               3 

(CN 381)     (Business Chinese 1)         

CHI 3402     ภาษาจีนธุรกิจ 2                                             3 

(CN 382)     (Business Chinese 2)                  

CHI 3405     ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม     3 

(CN 391)     (Chinese for Hotels)          



 - 15 - 

               หน่วยกิต 

CHI 3406     ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1                          3 

(CN 392)     (Chinese for Tourism 1)         

**CHI 3202   นวนิยาย                                                          3 

(CN 466)      (Chinese Novels)     

*CHI 3108   ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์                               3 

    (Chinese from Audio-Visual Media) 

 

กลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 4    (เลือกเรียน 4 วชิา)           หน่วยกิต 

CHI 4104     การเขียนภาษาจีน                                                 3  

(CN 441)     (Chinese Writing) 

CHI 4201     วรรณคดีจีน 1                                                 3  

(CN 463)     (Chinese Literature 1) 

**CHI 4202  วรรณคดีจีน 2                                             3  

(CN 465)     (Chinese Literature 1) 

CHI 4401     ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว                     3  

(CN 483)     (Chinese for Tourism Business)          

CHI 4402     ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน              3  

(CN 484)     (Chinese for the Office) 

CHI 4403     การฝึกปฏิบติั                              3  

(CN 494)     (Practicum)          

CHI 4302     บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์                 3 

(CN 472)     (Selected Reading Passages in Social Science)           

CHI 4303     บทอ่านศิลปกรรมจีน                                    3  

(CN 477)     (Chinese Art) 

*CHI 4105    การเขียนรายงานภาษาจีน                             3 

     (Chinese Report Writing) 

 

(3)  หมวดวชิาโท 24  หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียน

วชิาโทในคณะอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 
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2. สาํหรับวชิาโทนอกจากคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้นๆ และ

กรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของ

นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ิชาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะ 

                                   มนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

                                   วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

                                 รายละเอียดอ่ืนๆในการเรียนวิชาโทใดๆใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ 

 

 

(4)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 15  หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากับ

กระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หาก

เรียนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

2) RAM 3000  สหกิจศึกษา       9 (0-40-10) 

    (RU 300)      (Cooperation  Education) 

นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000(RU 300) สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต แทน

หมวดวิชาเลือกเสรี และนักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่น้อย

กวา่  6 หน่วยกิต 

 

 

3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา 

 สาขาวชิาภาษาจีนแบ่งวชิาต่างๆ ออกเป็น 6 หมวดวชิาคือ   

1. หมวดวชิาภาษาจีนทัว่ไป  CHI x0xx 

 2. หมวดวชิาภาษาจีนและการใชภ้าษาจีน  CHI x1xx 

 3. หมวดวชิาวรรณคดีและสุภาษิตจีน  CHI x2xx 

 4. หมวดวชิาอารยธรรมจีน  CHI x3xx 

 5. หมวดวชิาภาษาจีนเฉพาะดา้น  CHI x4xx 

 6. หมวดวชิาภาษาถ่ินจีน  CHI x5xx 
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3.1.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิาภาษาจีนทัว่ไป  [ 0 ]                                                                                        หน่วยกติ 

CHI1001 ภาษาจีน  1                                                                                                      3(2-2-5) 

(CN101)  (Chinese 1) 

CHI1002 ภาษาจีน  2                                                                                                      3(2-2-5) 

(CN102)  (Chinese 2) 

CHI2001 ภาษาจีน  3                                                                                                      3(2-2-5)                                                                                                               

(CN201) (Chinese 3) 

CHI2002 ภาษาจีน  4                                                                                                      3(2-2-5) 

 (CN202) (Chinese 4)                                                      

                                                  

หมวดวชิาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน  [ 1 ] 

**CHI 2101 การฟังและการพดูภาษาจีน   1               3(2-2-5)                                                 

(CN223)  (Chinse Listening and Speaking 1) 

CHI3101 ภาษาจีนระดบักลาง 1     3(2-2-5) 

(CN301)  (Intermediate Chinese 1) 

CHI3102 ภาษาจีนระดบักลาง 2  3(2-2-5) 

(CN302)   (Intermediate Chinese 2) 

CHI3103 หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั    3(2-2-5) 

(CN313) (Modern Chinese Structure) 

**CHI3104 การฟังและการพดูภาษาจีน 2                                                              3(2-2-5) 

(CN324)  (Chinese Listening and Speaking 2) 

CHI 3105 การแปลภาษาจีน-ไทย 1                                                                    3(2-2-5) 

(CN341)  (Chinese – Thai Translation 1) 

CHI 3106 การแปลภาษาจีน-ไทย 2                       3(2-2-5) 

(CN342) (Chinese – Thai Translation 2) 

**CHI 3107การอ่านหนงัสือพิมพจี์น                                                             3(2-2-5) 

(CN344)  (Reading Chinese Newspaper) 

*CHI3108 ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์                      3(2-2-5) 

                (Chinese From Audio – Visual Media) 

CHI4101 ภาษาจีนระดบัสูง 1                                                                                          3(2-2-5) 

(CN401)  (Advanced Chinese 1) 
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CHI4102 ภาษาจีนระดบัสูง 2                                                                                          3(2-2-5) 

(CN402)  (Advanced Chinese 2) 

CHI4103 การอภิปรายภาษาจีน                                                                                       3(2-2-5) 

(CN 421)  (Chinese Discussion) 

CHI4104 การเขียนภาษาจีน                                                                                          3(2-2-5) 

(CN441)  (Chinese Writing) 

* CHI4105  การเขียนรายงานภาษาจีน                                     3(2-2-5) 

    (Chinese Report Writing)       

 

หมวดวชิาวรรณคดีและสุภาษิตจีน  [ 2 ]    

CHI 3201 สุภาษิตจีน                                                                                                   3(2-2-5) 

(CN363) (Chinese Proverbs)  

** CHI3202 นวนิยายจีน                                                                                                 3(2-2-5) 

(CN 466)  (Chinese Novels) 

CHI 4201 วรรณคดีจีน 1                                                                              3(2-2-5) 

(CN 463) (Chinese Literature)    

**CHI 4202 วรรณคดีจีน 2                                                                                              3(2-2-5) 

(CN465)  (Modern Chinese Literature) 

**CHI 4203 วรรณกรรมจีนโบราณ                                                                               3(2-2-5) 

(CN413)  (Classical Chinese Literature) 

CHI 4204 ประวติัวรรณคดีจีน                                                                                         3(2-2-5) 

(CN464)  (History of Chinese Literature) 

 

หมวดวชิาอารยธรรมจีน  [ 3 ] 

CHI2301 การวาดภาพจีนและการเขียนตวัอกัษรจีนดว้ยพู่กนั                               3(2-2-5) 

(CN273)  (Chinese Calligraphy and Painting) 

CHI3302 บทอ่านประวติัศาสตร์จีน                                                          3(2-2-5) 

(CN371)  (Readings in Chinese History) 

**CHI3303 บทอ่านวฒันธรรมจีน                                                                         3(2-2-5) 

(CN374)  (Chinese Cuture Readings) 

CHI4301 บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยัจารีต                                                   3(2-2-5) 

(CN471)  (Reading Chinese Philosophy in the Traditional Period) 
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CHI4302 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์                                                                    3(2-2-5) 

(CN472)  (Selected Reading Passages in Social Science) 

CHI4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน                                                                              3(2-2-5) 

(CN477)  (Chinese Art) 

CHI4304 บทละครจีน                            3(2-2-5) 

(CN 467)  (Chinese Drama) 

 

หมวดวชิาภาษาจีนเฉพาะด้าน  [4 ] 

CHI3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1                                                                                              3(2-2-5) 

(CN381)  (Business Chinese 1) 

CHI3402 ภาษาจีนธุรกิจ 2                                                                                               3(2-2-5) 

(CN382)  (Business Chinese 2) 

CHI3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                                                                     3(2-2-5) 

(CN383)  (Computers in Chinese) 

CHI3404 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการส่ือสารและคมนาคม                                                     3(2-2-5) 

(CN384)  (Chinese for Media and Communication Business) 

CHI3405 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                                                                        3(2-2-5) 

(CN391)  (Chinese for Hotels) 

CHI 3406 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1                                                                           3(2-2-5) 

(CN392)  (Chinese for Tourism 1) 

CHI3407 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2                                                                            3(2-2-5) 

(CN393) (Chinese for Tourism 2)    

CHI4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว                                                                       3(2-2-5) 

(CN483)  (Chinese for Tourism Business) 

CHI4402 ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน                                                                  3(2-2-5) 

(CN484)  (Chinese for the Office) 

CHI4403 การฝึกปฏิบติั                                                                                                    3(2-2-5) 

(CN494)  (Practicum) 

*CHI4404  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ                                                          3(2-2-5) 

 (Professional Chinese) 

*CHI4405  หนงัสือแบบเรียนภาษาจีน                                  3(2-2-5) 

 (Chinese Textbook) 

 



 - 20 - 

หมวดวชิาภาษาถิ่นจีน  [ 5 ] 

CHI2501 การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 1                                                                              3(2-2-5) 

(CN231)  (Speaking Taechew 1) 

CHI2502 การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 2                                                                                    3(2-2-5) 

(CN232)  (Speaking Taechew 2) 

CHI2503 การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1                                                                                3(2-2-5) 

(CN233)  (Speaking Cantonese 1) 

CHI2504 การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 2                                                                                3(2-2-5) 

(CN234)  (Speaking Cantonese 2) 

CHI2505 การพดูภาษาจีนแคะ 1                                                                                      3(2-2-5) 

(CN235)  (Speaking Hakka 1) 

CHI2506 การพดูภาษาจีนแคะ 2 3(2-2-5) 

(CN236)  (Speaking Hakka 2) 

CHI2507 การพดูภาษาจีนไหหลาํ 1                                                                                 3(2-2-5) 

(CN237)  (Speaking Hainan 1) 

CHI2508 การพดูภาษาจีนไหหลาํ 2                                                                                 3(2-2-5) 

(CN238)  (Speaking Hainan 2) 

 

3.1.5 แผนการศึกษา   

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

CHI1001 (CN101)  ภาษาจีน 1                                                                                3 หน่วยกิต 

HIS 1001 (HI 101)   อารยธรรมตะวนัตก       

HIS 1002 (HI 102)  อารยธรรมตะวนัออก       

LIS 1001  (IS 101)  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2 หน่วยกิต 

PHI 1003 (PY 103)  ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 

RAM 1000(RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต) (3) หน่วยกิต 

SOC 1003 (SO 103)  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 

THA 1001 (TH 101)  ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3 หน่วยกิต 

   รวม     17 หน่วยกิต 

 

 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา          3 หน่วยกิต           
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ภาคการศึกษาที ่2 

        CHI1002 (CN102)  ภาษาจีน 2              3 หน่วยกิต 

ART 1003 (AR 103)    ศิลปวจิกัษณ์        

MSA 1003 (MU 103)   ดนตรีวจิกัษณ์        

ECO1003 (EC 103)    เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป       

LAW 1004 (LW 104)   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา  3 หน่วยกิต  

PSY 1001 (PC 103)    จิตวทิยาทัว่ไป     

POL 1100 (PS 103)    รัฐศาสตร์ทัว่ไป     

      HIS 1201 ( HI 121)     พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3 หน่วยกิต 

      THA 1002 (TH 102)   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3 หน่วยกิต 

...................   คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

GAS…/HED… พลศึกษา   2  หน่วยกิต 

 รวม     19 หน่วยกิต 

 

 ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

CHI2001 (CN201) ภาษาจีน 3                                                                                  3 หน่วยกิต 

**CHI2101 (CN223)  การฟังและการพดูภาษาจีน   1                                            3 หน่วยกิต 

CHI3103 (CN313)  หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั   3 หน่วยกิต 

**CHI3303 (CN374)   บทอ่านวฒันธรรมจีน                                                          3 หน่วยกิต 

...................   วชิาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 3 หน่วยกิต 

...................   วชิาโทเลือก 1 กระบวนวชิา 3 หน่วยกิต 

   รวม    18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CHI2002 (CN202)  ภาษาจีน 4  3 หน่วยกิต 

CHI3101 (CN301)  ภาษาจีนระดบักลาง 1                               3 หน่วยกิต 

CHI3201 (CN363)  สุภาษิตจีน                               3 หน่วยกิต 

CHI3105 (CN341)  การแปลภาษาจีน – ไทย 1                                                        3 หน่วยกิต 

CHI3403 (CN383)  คอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                                 3 หน่วยกิต 

...................   วชิาโท 1 กระบวนวิชา 3 หน่วยกิต 

                                                                                                                     รวม    18 หน่วยกิต 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา                 2 หน่วยกิต                                        
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ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 

CHI4101 (CN401)  ภาษาจีนระดบัสูง 1                                        3 หน่วยกิต 

CHI4301 (CN471)  บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยัจารีต                          3 หน่วยกิต 

...................   วชิาเอกเลือก 2  กระบวนวชิา 6 หน่วยกิต 

...................   วชิาโท 2  กระบวนวชิา 6 หน่วยกิต 

                                                                                                                     รวม    18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CHI4102 (CN402)  ภาษาจีนระดบัสูง 2                                    3 หน่วยกิต 

CHI4204 (CN464)  ประวติัวรรณคดีจีน                                                  3 หน่วยกิต 

...................   วชิาเอกเลือก 2  กระบวนวชิา 6 หน่วยกิต 

...................   วชิาโท 2  กระบวนวชิา 6 หน่วยกิต 

    รวม    18 หน่วยกิต  

                                                                       

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 

...................   วชิาเอกเลือก 5  กระบวนวชิา  15 หน่วยกิต 

...................   วชิาโท 2  กระบวนวชิา    6 หน่วยกิต 

        รวม    21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

...................   วชิาเลือกเสรี 5  กระบวนวชิา      หรือ 15 หน่วยกิต 

RAM 3000 (RU300)  สหกิจศึกษาและวชิาเลือกเสรี 2 กระบวนวชิา                    15 หน่วยกิต 

   รวม      15  หน่วยกิต 

 3.1.6 คาํอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

 

3.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร   
 

 ลําดับท่ี 

 

ช่ือ – สกลุ  

(นาย / นาง / น.ส.) 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาว เสาวภาคย ์ 

วรลคันากุล 

รอง

ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย 2532 

ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2524 

2 นางสาว เศวรัตน์  

 วนาสุขพนัธ์ 

อาจารย ์ M.B.A. 

 

International Business 

Management 

Chinese Culture 

University Taiwan 

Taiwan 

 

2535 

 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2525 
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 ลําดับท่ี 

 

ช่ือ – สกลุ  

(นาย / นาง / น.ส.) 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

3 

 

นาง นพธร 

ปัจจยัคุณธรรม 

อาจารย ์

 

Ph.D. Higher Education East China Normal China 2554 

ศศ.ม. การศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2547 

ศศ.บ. จีนศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2546 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2532 

4 นางสาว สิริกมล    

 สิริสมัพนัธ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

Teaching Chinese as a 

Second Language 

National Taiwan Normal 

University 

Taiwan 

 

2550 

อ.บ. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 2546 

5 นาง Zheng  

 Yanyan   

อาจารย ์ อ.ม. วรรณคดีจีนสมยัใหม่และ

ร่วมสมยั 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 

ประเทศไทย 2553 

B.Ed. Art Education South China Normal 

University 

China 2533 

B.A. Printing Guangzhou Academy of 

Fine Arts 

China 2529 

 

 

 

7.  อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั

ที่ 
ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นางสาว/นาง) 

ตําแหน่ง

วชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

 

ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวเสาวภาคย ์

วรลคันากุล 

รอง

ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์

ประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประเทศไทย 

ประเทศไทย 

2532 

2524 

2 

 

นางพรพรรณ 

จนัทโรนานนท ์

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ด. สงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2552 

M.A. 

 

Chinese studies 

 

National University of  

Singapore 

Singapore 

 

2532 

 

ศศ.ม. 

 

โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ประเทศไทย 2515 

 

ศศ.บ. โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประเทศไทย 2512 

3 นางสาวเศวรัตน์ 

วนาสุขพนัธ์ 

อาจารย ์ M.B.A. 

 

International Business 

Management 

Chinese Culture 

University Taiwan 

Taiwan 

 

2535 

 

บธ.บ. การเงินและการ

ธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2525 

4 นางสาวนพธร    

ปัจจยัคุณธรรม 

อาจารย ์ Ph.D. Higher Education East China Normal China 2554 

ศศ.ม. การศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2547 

ศศ.บ. จีนศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2546 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 2532 
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ลาํดบั

ที่ 
ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นางสาว/นาง) 

ตําแหน่ง

วชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

 

ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

    5 นางสาวสิริกมล 

สิริสมัพนัธ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

Teaching Chinese as 

a Second Language 

National Taiwan Normal 

University 

Taiwan 

 

2550 

อ.บ. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 2546 

      6 นาง Zheng 

Yanyan 

อาจารย ์ อ.ม. วรรณคดีจีนสมยัใหม่

และร่วมสมยั 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 

ประเทศไทย 2553 

B.Ed. Art Education South China Normal 

University 

China 2533 

B.A. Printing Guangzhou Academy of 

Fine Arts 

China 2529 

 

8.  อาจารย์พเิศษ 

ลาํดบั

ที่ 
ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง

วชิาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวธนาศรี   วนาสุขพนัธ์ อาจารย ์ High School - Oversea Chinese 

Middle School 

China 2509 

2 นาง Bai Yang อาจารย ์ M.Ed. 

 

Teaching Chinese 

 

Hunan Changsha 

University 

China 2535 

 

B.Ed. Teaching Chinese Hunan Changsha 

University 

China 2532 

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

 4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  -ไม่มี- 

 4.2 ช่วงเวลา   -ไม่มี- 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  -ไม่มี- 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย     -ไม่มี- 

 

     

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรม 

ดา้นบุคลิกภาพ  มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเขา้สังคม เทคนิค

การเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการ

วางตวัในการทาํงานในบางรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง และใน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ีนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา 
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คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรม 

ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผิดชอบ -กาํหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม 

และมีการกาํหนดหวัหนา้กลุ่มในการทาํรายงาน

ตลอดจน กาํหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ 

 รายงาน เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้าํ

และการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

-มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีน

กนัเป็นหวัหนา้ในการดาํเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้

นกัศึกษามีความรับผดิชอบ 

-มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรง

เวลาเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

เสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนกัในคุณค่าของการประพฤติปฏิบติัท่ีดีต่อผูอ่ื้น

และเคารพกฎหมายลิขสิทธ์ิทางปัญญา 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2) มีวนิยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เปิดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 

(4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถาม 

(3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) บทบาทสมมุติ 

2.1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ และทฤษฎีท่ีสาํคญัในเน้ือหาสาขาวชิา 

(2)  รู้ เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในการใชภ้าษาอยา่งต่อเน่ือง 

(3)  เรียนรู้ และเขา้ใจความคิด สังคม และวฒันธรรมของจีน 

(4)  สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการในสาขาวชิาชีพ รวมทั้งการนาํไปประยกุต ์

(5)  สามารถบูรณาการความรู้ในการใชภ้าษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

(1) บรรยายและใหท้าํแบบฝึกหดั 

(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากประสิทธิผลความถูกตอ้งของการบา้น 

(2) ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถามและกิจกรรมในชั้นเรียน 

(3) ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

2.3 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(2) สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

(1) บรรยายและฝึกฝนในชั้นเรียน 

(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.3.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถาม และการทาํกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.4 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

(2) รู้และเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 

(3) มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมและคิดแกปั้ญหาในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม 

(4) มีความรับผดิชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองและอาชีพอยา่งสมํ่าเสมอ 

 



 - 27 - 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

(1) จดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในกลุ่มผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีควรรู้ระหวา่งการเรียนการสอน 

2.4.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

(2) ประเมินจากการทาํแบบประเมินตนเองและเพื่อน 

(3) ประเมินประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2.5 การพฒันะผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

(3) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

(4) สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

(1) บรรยายและฝึกฝนในห้องเรียน 

(2) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(3) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

2.5.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากการทดสอบทกัษะการส่ือสารในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการนาํเสนอ 

 

 



3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

     ความรับผดิชอบหลกั                                          ความรับผดิชอบรอง 

 

 ดา้นคุณภาพจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
ราย 
วชิา 

1)
 มี

คว
าม

ซื่
อส

ัตย
ส์ุจ

ริต
 

2)
 มี

วนิ
ยั 

อด
ท

น
 ต

รง
ต่ อ

เว
ลา

 แ
ละ

มีค
วา

มรั
บ

ผดิ
ชอ

บ
ต่ อ

ตน
เอ

งแ
ละ

ส
ังค

ม 
3)

 เปิ
ดใ

จย
อม

รับ
คว

าม
คิด

แล
ะค

วา
มแ

ตก
ต่า

งท
าง

ภา
ษ

าแ
ละ

วฒั
น

ธร
รม

น
าน

าช
าติ

 

4)
 มี

จร
รย

าบ
รร

ณ
ท

าง
วชิ

าก
าร

แล
ะว

ชิา
ชีพ

 

1)
 มี

คว
าม

รู้แ
ละ

คว
าม

เข
า้ใ

จเ
กี่ย

วก
บั

ห
ลกั

กา
รแ

ละ
ท

ฤษ
ฎีที่

ส
าํค

ญั
ใน

เนื้
อห

าส
าข

าว
ชิา

 

2)
 รู้ 

เข
า้ใ

จแ
ละ

ส
น

ใจ
พ

ฒั
น

าค
วา

มรู้
 ค

วา
มช

าํน
าญ

 ใ
น

กา
รใ

ชภ้
าษ

า

อย
า่ง

ต่ อ
เนื่

อง
 

3)
 เรี

ยน
รู้ 

แล
ะเ

ขา้
ใจ

คว
าม

คิด
 ส

งัค
มแ

ละ
วฒั

น
ธร

รม
ขอ

งจี
น

 

4)
 ส

าม
าร

ถติ
ดต

าม
คว

าม
กา้

วห
น

า้แ
ละ

ววั
ฒั

น
าก

าร
ใน

ส
าข

าว
ชิา

ชีพ
 

รว
มท

ั ้งก
าร

น
าํไ

ป
ป

ระ
ยกุ

ต ์

5)
 ส

าม
าร

ถบู
รณ

าก
าร

คว
าม

รู้ใ
น

กา
รใ

ชภ้
าษ

าก
บั

คว
าม

รู้ใ
น

ศา
ส

ตร์

อื่น
ๆ 

ที่
เกี่

ยว
ขอ้

ง  

1)
 คิ

ดอ
ยา่

งมี
วจิ

าร
ณ

ญ
าณ

แล
ะอ

ยา่
งเ

ป็
น

ระ
บ

บ
 

2)
 ส

าม
าร

ถน
าํค

วา
มรู้

ภา
คท

ฤษ
ฎีม

าป
ระ

ยกุ
ตใ์

ชใ้
น

ภา
คป

ฏิบ
ตัิแ

ละ

แก
ป้ั

ญ
ห

าไ
ดอ้

ยา่
งเ

ห
มา

ะส
ม  

3)
 ส

าม
าร

ถสื
บ

คน้
 ตี

คว
าม

 แ
ละ

ป
ระ

เมิ
น

ขอ้
มูล

เพื่
อใ

ชใ้
น

กา
รแ

กไ้
ข

ปั
ญ

ห
าอ

ยา่
งส

ร้า
งส

รร
ค  ์

1)
 ส

าม
าร

ถท
าํง

าน
ร่ว

มก
บั

ผูอ้ื่
น

ได
ด้ี 

2)
 รู้แ

ละ
เข

า้ใ
จใ

น
คว

าม
แต

กต
่ าง

ห
ลา

กห
ลา

ยท
าง

สงั
คม

แล
ะ

วฒั
น

ธร
รม

 

3)
 มี

ส่
วน

ร่ว
มน

กา
รคิ

ดริ
เริ่

มแ
ละ

คิด
แก

ป้ั
ญ

ห
าใ

น
กลุ่

ม 
ไม่

วา่
จะ

เป็
น

ผูน้
าํก

ลุ่ม
ห

รือ
ส

มา
ชิก

ขอ
งก

ลุ่ม
 

4)
 มี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ใน
กา

รข
วน

ขว
าย

ห
าค

วา
มรู้

 เพื่
อพ

ฒั
น

าต
น

เอ
ง

แล
ะอ

าชี
พ

อย
า่ง

ส
ม

ํ่าเ
ส

มอ
 

1)
 ส

าม
าร

ถใ
ชภ้

าษ
าใ

น
กา

รสื่
อส

าร
ท

ั ้งก
าร

ฟั
ง 

กา
รพ

ดู 
กา

รอ
่ าน

แล
ะ

กา
รเ

ขีย
น

ได
อ้ย

า่ง
มีป

ระ
สิ

ท
ธิภ

าพ
 

2)
 ส

าม
าร

ถใ
ชเ้

ท
คโ

น
โล

ยสี
าร

ส
น

เท
ศใ

น
กา

รเ
ขา้

ถึง
แห

ล่ง
ขอ้

มูล
แล

ะ

คดั
เลื

อก
ขอ้

มูล
ได

อ้ย
า่ง

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

3)
 มี

ท
กัษ

ะใ
น

กา
รว

เิค
รา

ะห์
ขอ้

มูล
 

4)
 ส

าม
าร

ถน
าํเ

ส
น

อข
อ้มู

ลโ
ดย

เลื
อก

ใช
ส้ื่

อที่
เห

มา
ะส

ม 

แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก 

 
 



 - 29 - 

หมวดที ่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎ  ระเบียบ  หรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาปริญญา

ตรี   พ.ศ. 2551  ขอ้16 และ ขอ้17 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้

คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายให้นกัศึกษา 
 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ.2551 ขอ้20 และ ขอ้21 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2552 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

 

หมวดที ่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

1.1    จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ

หลกัสูตรการจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ    

1.2    จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล

ของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3   จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์   

  2.1   การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                   2.1.1    ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา 

                   2.1.2    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

      2.1.3    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 

  2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ  

    2.2.1    ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

                  2.2.2    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ 

                  2.2.3    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวิจยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 



 - 30 - 

หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.1   การบริหารหลกัสูตร 

           1.1.1    มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

           1.1.2    มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
 

1.2   การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

          1.2.1 การบริหารงบประมาณใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

          1.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

1.2.2.1    อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

                  1.2.2.2    อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

                  1.2.2.3    แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง และอ่ืน ๆ  
 

1.2.3  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

                           ประสานงานกบัสํานกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้

บริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 

1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี ห้องบรรยาย     ส่ือการสอน 

หนังสือ ตาํรา ระบบการสืบค้นขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาและคณาจารย ์
 

1.3   การบริหารคณาจารย์ 
       1.3.1    การรับอาจารยใ์หม่ 

                           มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
 

1.3.2    การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

                            สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุง

หลกัสูตร 
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1.3.3     การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

                          1.3.3.1    มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอ้ท่ีตอ้งการ

ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

            1.3.3.2    คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน

หลกัสูตร โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

1.4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.4.1    การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

          มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและคุณวฒิุ

ใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 

        1.4.2    การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

                          1.4.2.1   จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

            1.4.2.2    สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการและ

โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

 

1.5  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

       1.5.1   การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 

    1.5.1.1   มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม

แก่นกัศึกษาโดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

           1.5.1.2   จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 
 

1.5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

     กรณีท่ีนักศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคาํร้องขอทราบ

ขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        
 

2.   ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.1  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.2 มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 

3.   ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี 

ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 

อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก

รายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบ

ทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 
× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน         (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ         ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

- - - × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี(ขอ้)ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั(ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

 

 

หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.   การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1    การประเมินกลยทุธ์การสอน 

       ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 
 

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม   

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา 

บณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.   การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4.   การทบทวนผลการประเมนิ  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ  และ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต  มาวิเคราะห์ เพือ่ประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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หลกัสูตรวชิาโทภาษาจีน 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

--------------------------------------------------- 

 1.   ช่ือหลกัสูตร 

       หลกัสูตรวชิาโทภาษาจีน 

       A Minor Program in Chinese 

2.   หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

        ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3.  หลกัการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 

 3.1 หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

    เพื่อใหห้ลกัสูตรวชิาโทสาขาภาษาจีนสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ และความ

มุ่งหมายท่ีจะพฒันาความพร้อมความสามารถดา้นมนุษยศาสตร์ของผูศึ้กษาให้เหมาะกบัสภาพสังคมปัจจุบนั  

ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกจึงไดป้รับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรและเน้ือหากระบวนวชิาให้วิชาโท

ภาษาจีนสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 3.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

          3.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมจีนแก่นกัศึกษา 

          3.2.2  เพื่อเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความรู้ภาษาจีน และมีทกัษะในการส่ือความหมายท่ีจะนาํไปใชใ้นการ

ส่ือสาร 

          3.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาจีนไดใ้นการพูด การฟัง กบัชาวต่างประเทศในดา้นชีวติความ

เป็นอยู ่ธุรกิจ และการท่องเท่ียว 

          3.2.4  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงวฒันธรรมประเพณี วรรณคดี และการละครของจีน 

          3.2.5  เพื่อใหน้กัศึกษานาํความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

            3.2.6  เพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาระดบัสูงต่อไป 

4.  กาํหนดการเปิดสอน 

 หลกัสูตรมีกาํหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวดัผล 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

7. อาจารย์ผู้สอน 

7.1 อาจารยส์ังกดัสาขาวชิาภาษาจีน ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 
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7.2 อาจารยพ์ิเศษและ/หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีคณะมนุษยศาสตร์เสนอให ้  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแต่งตั้ง 

8. จํานวนนักศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาและจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรมีดงัน้ี 

นกัศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 30 30 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่

จะสาํเร็จการศึกษา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30 

 

30 

9. สถานทีเ่รียนและอุปกรณ์การสอน 

ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และคณะมนุษยศาสตร์ 

10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

ใชร่้วมกบัหลกัสูตรวชิาเอกภาษาจีนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 

11. งบประมาณ 

ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

12. หลกัสูตร 

12.1. จาํนวนหน่วยกิตรวม     24 หน่วยกิต 

12.2. โครงสร้างหลกัสูตร 

วชิาโทบงัคบั    12 หน่วยกิต 

วชิาโทเลือก      12 หน่วยกิต 

12.3 รายวชิา 

12.3.1 วชิาโทบงัคบั  12  หน่วยกิต 

 12.3.1.1  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาจีนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้รียน  4 กระบวนวชิา

ต่อไปน้ี                      หน่วยกิต 

CHI 1001     ภาษาจีน 1                3 

(CN 101)     (Chinese 1) 

CHI 1002     ภาษาจีน 2                   3 

(CN 102)     (Chinese 2) 

CHI 2001     ภาษาจีน 3                      3 

(CN 201)     (Chinese 3)  

CHI 2002     ภาษาจีน 4                3 

(CN 202)     (Chinese 4)  
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  12.3.1.2  นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาจีนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้รียน  4 กระบวนวชิา

ต่อไปน้ี                                         หน่วยกิต 

         CHI 3101     ภาษาจีนระดบักลาง 1                            3 

    (CN301)      (Intermediate Chinese 1)           

          CHI 3102     ภาษาจีนระดบักลาง 2                            3 

(CN302)      (Intermediate Chinese 2)           

CHI 3103     หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                     3 

    (CN313)     (Modern Chinese Structure)               

 CHI 4101     ภาษาจีนระดบัสูง 1   3 

    (CN 401)    (Advanced Chinese 1)  

 

12.3.2  วชิาโทเลือก  12  หน่วยกิต 

            ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษาจีนท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาโทบงัคบั

ใหค้รบ 12 หน่วยกิต แต่ทั้งน้ีเม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิาในวชิาโทบงัคบัแลว้ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวิชาใน

ระดบั 300-499 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

13. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

13.1.  ความแตกต่างของวชิาโทบงัคบัและวชิาโทเลือก 

 

หลกัสูตรพ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.  2555 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 

CN 101  ภาษาจีนพื้นฐาน 1 

              (Fundamental Chinese 1)       

CN 102  ภาษาจีนพื้นฐาน 2 

              (Fundamental Chinese 2)       

CN 201  ภาษาจีนพื้นฐาน 3 

              (Fundamental Chinese 3)                     

CN 202  ภาษาจีนพื้นฐาน 4 

              (Fundamental Chinese 4)    

      นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาจีนเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไปแลว้ ใหเ้รียน  4  กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

CN 301  ภาษาจีนระดบักลาง 1 

               (Intermediate Chinese 1)                                  

    กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต 

แบ่งเป็นวชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 

 CHI 1001  ภาษาจีน 1 

(CN 101)  (Chinese 1)                     

 CHI 1002  ภาษาจีน 2 

(CN 102)  (Chinese 2)                     

 CHI 2001  ภาษาจีน 3 

(CN201)  (Chinese 3)                     

 CHI 2002  ภาษาจีน 4 

(CN202)  (Chinese 4)    

      นกัศึกษาท่ีไดเ้ลือกเรียนภาษาจีนเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไปแลว้ ใหเ้รียน  4  กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

 CHI 3101  ภาษาจีนระดบักลาง 1  

(CN 301)  (Intermediate Chinese 1)                                 
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CN 302  ภาษาจีนระดบักลาง 2  

               (Intermediate Chinese 2) 

CN 313  หลกัภาษาจีนปัจจุบนั       

               (Modern Chinese Structure)                            

CN 401  ภาษาจีนระดบัสูง 1          

               (Advanced Chinese 1) 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้อง

สาขาวชิาภาษาจีนท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาศึกษาทัว่ไปและวชิา

โทบงัคบัใหค้รบ 12 หน่วยกิต แต่ทั้งน้ีเม่ือนบัรวมกบั

กระบวนวชิาในวชิาโทบงัคบัแลว้ ตอ้งประกอบดว้ย

กระบวนวชิาในระดบั 300-499 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

12 หน่วยกิต 

 CHI 3102  ภาษาจีนระดบักลาง 2  

(CN 302)  (Intermediate Chinese 2) 

 CHI 3103  หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั          

(CN 313)  (Modern Chinese Structure)                         

 CHI 4101  ภาษาจีนระดบัสูง 1              

(CN 401)  (Advanced Chinese 1)                       

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ได้

ของสาขาวชิาภาษาจีนท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาศึกษาทัว่ไป

และวชิาโทบงัคบัใหค้รบ 12 หน่วยกิต แต่ทั้งน้ีเม่ือ

นบัรวมกบักระบวนวชิาในวิชาโทบงัคบัแลว้ตอ้ง

ประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั 3000 – 4999 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
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คาํอธิบายรายวชิา 

1. หมวดวชิาภาษาจีนทัว่ไป [ 0 ] 

CHI1001 ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 

(CN101) (Chinese 1) 

ศึกษาสัทอกัษร ฮัน่หวี ่พินอิน  (Hanyu Pinyin) ศึกษาคาํศพัท ์ โครงสร้างและรูปประโยคพื้นฐานท่ีใช้

ในชีวติประจาํวนั  ฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ ฝึกเขียนตวัอกัษรจีนและแต่งประโยคภาษาจีนอยา่งง่าย ๆ 

To study  Hanyu Pinyin  official  Chinese  Romanization   system, basic  vocabulary,  basic  

sentences  and  patterns  used  in  daily  life,  To  practice  basic  conversation   and  make  simple  

sentences. 

 

CHI1002 ภาษาจีน 2                                                               3(2-2-5) 

(CN102)   (Chinese 2) 

ศึกษาคาํศพัทโ์ดยเฉพาะ คาํศพัทท่ี์มีความหมายเหมือนกนั และคาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนัขา้ม   ศึกษา

อกัษรหลกั ฝึกพดูและเขียนภาษาจีนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา    ฝึกอ่านออกเสียงใหไ้ดม้าตรฐาน   เรียนรู้

คาํศพัทท่ี์ซบัซ้อนและมกัใชใ้นชีวิตประจาํวนั    

To study  vocabulary,  synonyms  and radicals,  antonyms and practice  dialogues  by using the 

vocabulary already learned.  To practice writing sentences and reading, emphasizing on 

pronunciation in accordance with  the linguistic and grammatical structure of Chinese. 

 

CHI2001 ภาษาจีน 3                                                                 3(2-2-5) 

 (CN201) (Chinese 3) 

ศึกษาคาํศพัทส์าํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาคาํพอ้งรูป คาํพอ้งเสียง บทกลอน และเพลงจีนอยา่ง

ง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลกัไวยากรณ์   ฝึกแต่งประโยค และเขียนบทสนทนาอยา่ง

ง่าย ๆ 

To  study  vocabulary  used  in  daily  life,  including homographs,  homophones,  poems, and  

simple  Chinese  songs.  To  study  grammatical  sentence structure  and  write  simple  dialogues.   

 

CHI2002ภาษาจีน 4                                                              3(2-2-5) 

(CN202) (Chinese 4) 

ศึกษาคาํพอ้งรูป  คาํพอ้งเสียง  คาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั  และคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มใน

ภาษาจีน   รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอยา่งง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  

ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 



 - 40 - 

 To study  homographs,  homophones,  and  antonyms  in  basic  Chinese, Chinese  poems,  and  

simple  songs.  To study complex  sentence  structures  and  patterns.  To  practice  making 

sentences  and writing  dialogues. References of words in dictionary. 

 

2. หมวดวชิาภาษาจีนและการใช้ภาษาจีน  [ 1 ] 

**CHI2101 การฟังและการพดูภาษาจีน   1                        3(2-2-5) 

(CN223)     (Chinese Listening and Speaking 1)  

ฝึกฟังและสนทนา การเล่าเร่ือง  การอธิบายอยา่งง่ายๆ ฝึกสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจาํวนั  เพื่อใช้

ภาษาจีนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  โดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู 

To practice listening to conversations and  speaking  (i.e., telling  stories,  and  simple  explaining);  

also designed to  increase  student  accuracy, fluency,  and  confidence  in  listening  and  speaking  

by  using  simple  dialogues  in  daily  life.  Emphasis will  be  on  listening  and  speaking  

skills.  

 

CHI3101  ภาษาจีนระดบักลาง 1    3(2-2-5)  

(CN301)    (Intermediate Chinese 1) 

ฝึกอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจีน  โดยเนน้การออกเสียงอยา่งถูกตอ้งและอ่าน 

เพื่อความเขา้ใจ  

To  practice reading Chinese materials  on  Chinese  history  and culture, emphasizing  

pronunciation and reading for comprehension.  

 

CHI3102 ภาษาจีนระดบักลาง 2                                                                     3(2-2-5) 

(CN302) (Intermediate Chinese 2) 

ศึกษาและฝึกอ่านความเรียงท่ีเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเลือกสรรแลว้  โดยเนน้การอ่านออกเสียง  และการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ 

To study and practice reading selected Chinese literature passages,  with emphasis on pronunciation 

and reading for comprehension. 

 

 

CHI3103 หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                                                         3(2-2-5) 

(CN313)  (Modern Chinese Structure) 

ศึกษาโครงสร้างคาํ  โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ของภาษาจีนสมยัปัจจุบนั   

To study the  structures  of  words  and  sentences  and the  grammar  of  modern  Chinese.  
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**CHI3104 การฟัง และการพดูภาษาจีน 2                            3(2-2-5) 

(CN324)  (Chinese Listening and Speaking 2) 

ศึกษาหลกัการและวธีิการในการฟังและพดูภาษาจีนต่อเน่ืองจากการฟังและพดู 1  ฝึกฟังและพดูใน

รูปแบบของการสนทนาในหวัขอ้ท่ีกาํหนด  ฝึกพดูในกลุ่มเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและ

ทกัษะในการฟังและการพดูยิง่ข้ึน 

This course  is  subsequent  to   Chinese  Listening   and  Speaking 1  and  covers  the  study of  

principles   and  methods of  listening  and  speaking .   In  this  course,  students  will  practice  

listening   and  speaking  from conversations  in  specific  topics,    and  will  practice  the  speaking  

skill  in  specific  topics  for  meetings  to  improve  their  speaking  skills. 

 

CHI3105 การแปลภาษาจีน-ไทย 1                                                                          3(2-2-5) 

(CN341) (Chinese–Thai Translation 1) 

 ฝึกการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยใหถู้กตอ้งตามหลกัการแปล 

 To practice translation from Chinese into Thai  correctly, based  upon translation principles. 

 

CHI3106 การแปลภาษาจีน-ไทย 2                                                                                   3(2-2-5) 

(CN342) (Chinese–Thai Translation 2) 

ศึกษาและฝึกการแปลขอ้ความจากหนงัสือพิมพ ์บทความทางวชิาการและบทตดัตอนจากวรรณคดี  

To practice translating  parts of literature, and academic articles  from  newspapers. 

 

**CHI3107 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น                                                        3(2-2-5) 

(CN344) (Reading Chinese Newspaper) 

 ศึกษาส่วนประกอบและรูปแบบของหนงัสือพิมพจี์น  เรียนรู้คาํศพัท ์ สาํนวนภาษาและรูปประโยคท่ี

ใชใ้นหนงัสือพิมพจี์น  โดยฝึกการอ่านจบัใจความสาํคญั  สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัข่าว  และบทความประเภทต่างๆ ในหนงัสือพิมพจี์น 

To study  elements and  formats  of  Chinese newspapers;  words,  idioms  and  sentence  patterns  

used  in  newspapers: reading  for  main idea ,  making  summaries,  interpretation,  and  giving  

opinions  on   passages  read.   

 

*CHI3108  ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 3(2-2-5) 

                    (Chinese from Audio - Visual Media) 

ภาษาจีนจากส่ือต่างๆ  ไดแ้ก่  ภาพยนตร์  วทิย ุ โทรทศัน์  เนน้การจบัใจความสาํคญัและการอภิปราย 
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Chinese  language  from  media(  film,  radio,  and  television),  with  emphasis  on  identifying  

main  ideas  and  discussion. 

 

CHI4101 ภาษาจีนระดบัสูง 1                                                                   3(2-2-5) 

(CN401) (Advanced Chinese 1)   

ศึกษาและฝึกการเขียนคาํอวยพร  การฝากขอ้ความ  ใบลากิจ  ใบลาป่วย  คาํประกาศ  หนงัสือเชิญ  

การเขียนขอ้ความสั้นๆ จากรูปภาพท่ีกาํหนด   

To study and practice writing  for  greetings,  short  messages  for  taking  leave, announcements,  

and  invitation  letters,  Listening  and  speaking  skills will   practiced with  short  messages  from  

the  selected  picture.   

 

CHI4102 ภาษาจีนระดบัสูง 2                                                                   3(2-2-5) 

(CN402) (Advanced Chinese 2) 

                 ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมายภาษาจีนเพื่อการติดต่อส่ือสาร  ฝึกการเขียนบนัทึกประจาํวนั 

                       To study and practice writing letters  in Chinese for  communication  and taking notes in  daily 

life. 

 

CHI4103 การอภิปรายภาษาจีน                                                                  3(2-2-5) 

(CN421)  (Chinese Discussion) 

 ศึกษาบทอ่านภาษาจีนดา้นการเมือง   สังคม วฒันธรรม การศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศไทย  

และอภิปรายประเด็นปัญหาซ่ึงนาํเสนอในบทอ่าน 

 To study selected readings concerning Thai politics, society, culture, and economy, and discuss 

issues  from  the  readings. 

 

CHI4104 การเขียนภาษาจีน                                                             3(2-2-5) 

(CN441)  (Chinese Writing) 

ศึกษาและฝึกการเขียนเรียงความพรรณนา  และบทความวจิารณ์ 

To  study  and practice  to  composing     essays,  articles,   and  discussions.  

        

 

   *CHI4105  การเขียนรายงานภาษาจีน                    3(2-2-5) 

                  (Chinese Report Writing) 

                   ฝึกการเขียนรายงานคน้ควา้เป็นภาษาจีน  การตีความหมายหวัขอ้เร่ือง  วางโครงเร่ือง  วิธีรวบรวม 
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                   ขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเน้ือความ  การใชถ้อ้ยคาํท่ีมีนํ้าหนกั  การอา้งเหตุผลเชิงอรรถ 

                   ดรรชนีและบรรณานุกรม     

                   Practice  writing  academic  reports  in  Chinese  from  translating  the  report  topics, designing 

                  report  structure,  collecting  data  from reading, and writing  the  contents,  index  and  references. 

 

3. หมวดวชิาวรรณคดีและสุภาษิตจีน  [ 2 ] 

CHI3201 สุภาษิตจีน                                                                          3(2-2-5) 

(CN363)  (Chinese Proverbs) 

ศึกษาความหมายและท่ีมาของสุภาษิตจีน   และการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม   เปรียบเทียบ สุภาษิต

จีนกบัสุภาษิตไทย 

To study the meanings and  origins of  Chinese proverbs and their proper  application,  and  to   

compare  Chinese proverbs and  Thai  proverbs. 

 

** CHI3202 นวนิยายจีน 3(2-2-5) 

(CN466)   (Chinese Novels) 

ศึกษาบทคดัเลือกจากนวนิยายในยคุต่าง ๆ ของจีน  วเิคราะห์เน้ือหาและการนาํเสนอ 

To study Chinese readings  from  Chinese  novels.  To analyse their contents and  presentation.  

 

CHI4201 วรรณคดีจีน 1                                                              3(2-2-5) 

(CN463) (Chinese Literature) 

ศึกษาบทอ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและอรรถรสทางวรรณคดีจีน  ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  อนัเป็นพื้นฐาน

ใหเ้ขา้ใจสภาพสังคม ชีวติความเป็นอยูแ่ละประเพณีในยคุต่าง  ๆของ จีน 

To study  readings taken  from   Chinese   literature  both  in  prose  and  verse,  in  order    to 

understand  the  stories, and  understand   the society, the way of life , and tradition in different  

periods of  Chinese  history.    

 

 **CHI4202 วรรณคดีจีน 2 3(2-2-5) 

(CN465) (Modern  Chinese Literature) 

ศึกษาบทคดัสรรวรรณกรรมจีนรวมถึงชีวประวติันกัเขียนจีนท่ีมีช่ือเสียง เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพการ

เปล่ียนแปลงดา้นการเมืองและสังคมของจีนในยคุปัจจุบนั 

To study selected work of  Modern Chinese literature and the well- known authors,  in order to 

understanding  political and social  change   in  modern China. 

 



 - 44 - 

**CHI4203 วรรณกรรมจีนโบราณ                                                        3(2-2-5) 

(CN413)  (Classical Chinese  Literature ) 

ศึกษาวรรณกรรมจีนตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงก่อนสมยัราชวงศชิ์ง  การอ่านและวเิคราะห์บทคดัสรรจาก

วรรณคดีจีนท่ีสาํคญัในแต่ละสมยั 

To study classical Chinese  literature  from  the  beginning   to  Qing  Dynasty:  reading  and  

analysis  of  excerpts  from masterpieces    of  each  period. 

 

CHI4204 ประวติัวรรณคดีจีน                                                                              3(2-2-5) 

(CN464)  (History of Chinese Literature) 

 ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีจีน   เนน้ผลงานช้ินเอกของแต่ละยคุ  

 To study the evolution of  Chinese literature with   emphasis on the masterpieces of   each period . 

 

4. หมวดอารยธรรมจีน  [ 3 ] 

CHI2301 การวาดภาพจีนและการเขียนตวัอกัษรจีนดว้ยพู่กนั                 3(2-2-5) 

(CN273) (Chinese Calligraphy and Painting) 

ศึกษาววิฒันาการอกัษรจีน  ประวติัพูก่นัจีน  ของลํ้าค่า  4  อยา่งในห้องหนงัสือ  รวมถึงผลงานท่ีมี

ช่ือเสียงของนกัเขียนพูก่นัจีนและนกัวาดภาพดว้ยพูก่นัจีน  

Evolution of Chinese characters, history of calligraphy, the four various worthy things for paintings, 

including the well-known literature works of the calligraphy writers and painters. 

 

CHI3302 บทอ่านประวติัศาสตร์จีน                                         3(2-2-5) 

(CN371)  (Readings in  Chinese History) 

ศึกษาบทอ่านภาษาจีนท่ีเลือกสรรเก่ียวกบัความเป็นมาของวฒันธรรม การเมือง และการปกครอง

ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์ซ่ียจนถึงราชวงศชิ์ง         

To study selected  Chinese  readings  on the  development  of  Chinese  culture,  politics,  and  

government   from  the Xia dynasty to the Qing  Dynasty .                                                                        

 

**CHI3303 บทอ่านวฒันธรรมจีน                                                              3(2-2-5) 

(CN374) (Chinese Culture  Readings) 

ศึกษาความเป็นมาของวฒันธรรมและประเพณีจีนท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม   และ

การดาํรงชีวติของชาวจีนจากบทอ่านท่ีเลือกสรรแลว้  เนน้การอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ 
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To study the influence  of  Chinese  cultural  background   and  traditions  in relation to  values,  

morals, ethics,  and  the lifestyle of  Chinese,  from   selected readings, emphasizing pronunciation   

and reading for comprehension. 

 

CHI4301 บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยัจารีต                           3(2-2-5) 

(CN471)  (Reading Chinese Philosophy in the Traditional Period) 

ศึกษาบทอ่านภาษาจีนท่ีเลือกสรร  เพื่อเขา้ใจปรัชญาจีนตั้งแต่ก่อนสมยัราชวงศเ์ซ่ียจนถึงราชวงศชิ์ง  

รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของสาํนกัปรัชญา ผลกระทบของลทัธิคาํสอน ท่ีมีต่อการศึกษา สังคมและ

วฒันธรรม 

To study selected readings, Chinese philosophy from pre-Xia Dynasty to the Qing Dynasty , the 

rise of philosophical schools and impacts of doctrines on Chinese education, society, and culture.   

 

CHI4302 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์                                           3(2-2-5) 

 (CN472) (Selected Reading Passages in Social Science) 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศจีนในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง และ

เศรษฐกิจจากบทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 

 A study of selected readings  in  social  science  in  order  to  comprehend    Chinese history, 

geography, politics and economy . 

 

CHI4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน                                                          3(2-2-5) 

(CN477) (Chinese Art) 

ศึกษาบทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัศิลปกรรมจีนในยคุต่าง ๆ เพื่อความเขา้ใจภาษาและศิลปกรรมจีน 

To study  readings  on   Chinese arts in various periods, in order  to    understand  the language and  

Chinese arts. 

 

CHI4304 บทละครจีน                                                                              3(2-2-5) 

(CN467) (Chinese Dramas) 

ศึกษาบทอ่านเก่ียวกบัการละครในยคุโบราณของจีน ในสมยัราชวงศห์มิงและสมยัราชวงศชิ์ง  รวมถึง

ประวติัและ ประเภทของละคร    

To study readings on  ancient Chinese dramas and dramas in the Ming and the Qing dynasties.  

Includes  history  and  the various types of Chinese dramas.   
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5. หมวดภาษาจีนเฉพาะด้าน  [4 ] 

CHI3401 ภาษาจีนธุรกิจ 1                                                                       3(3-0-6) 

(CN381) (Business Chinese 1) 

ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมายโตต้อบ  การสนทนาเก่ียวกบัการคา้  การอ่าน และการฟังบทความ

เก่ียวกบัธุรกิจ 

To study and practice writing business letters,   business conversation, and to read and to listen to 

business articles. 

 

CHI3402 ภาษาจีนธุรกิจ 2                                                                       3(3-0-6) 

(CN382)  (Business Chinese 2) 

ฝึกเขียนจดหมายสาํหรับธุรกิจต่างประเทศ   เขียนคาํโฆษณาและขอ้ความเก่ียวกบัธุรกิจ 

To practice writing foreign business letters, writing advertisements and business passages. 

 

CHI3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                                         3(3-0-6) 

(CN383) (Computers in  Chinese )  

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ภาษาจีน  วธีิการใชง้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Windows, 

Excel, Power Point ภาษาจีน  การส่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ทเป็นภาษาจีน  

Introduction to Chinese computer applications, application of Windows,  Excel and PowerPoint 

programs in Chinese,and sending messages by the internet. 

 

 CHI3404 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการส่ือสารและคมนาคม                            3(3-0-6) 

(CN384) (Chinese for Media and Communication  Business) 

ศึกษาและฝึกการใชค้าํศพัท ์ สาํนวน รูปแบบประโยคภาษาจีนเพื่อธุรกิจการส่ือสารและคมนาคม 

To study and   practice   using    Chinese vocabulary, expressions , and sentence patterns   for   media 

and   communication  business. 

 

CHI3405 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                                               3(3-0-6) 

(CN391) (Chinese for Hotels) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการโรงแรม  ฝึกการบริการลูกคา้ท่ีหนา้เคาน์เตอร์  ฝึกการ

สนทนา  การรับโทรศพัท ์  การจองหอ้งและการใหบ้ริการอ่ืน ๆ ในดา้นการโรงแรมจากสถานการณ์

จริงและจาํลอง 

To study the Chinese vocabulary and expressions for hotel work.  To practice using Chinese  in  the 

realistic style   and  simulations of  counter service.  
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CHI3406 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1                                             3(3-0-6) 

(CN392) (Chinese for Tourism 1) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีมคัคุเทศกต์อ้งใชฝึ้กทกัษะการฟังและการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ เรียน

บทเรียนเก่ียวกบัแหล่งโบราณสถานในกรุงเทพฯ และฝึกเป็นมคัคุเทศกจ์ากสถานการณ์จริง                        

To study the Chinese vocabulary and expression for  tourguide work in historic sites of Thailand.  

To practice listening, speaking and  tourguide  work  in realistic situations.  

 

CHI3407 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2                                                3(3-0-6) 

(CN393) (Chinese for Tourism 2) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ไทย วรรณคดี ประเพณีและวฒันธรรมไทยรวมทั้งประวติัศาสตร์ยุคสมยัต่าง ๆ 

ของไทย  โดยเนน้เฉพาะภูมิภาค และฝึกเป็นมคัคุเทศกจ์ากสถานการณ์จริง 

To study Thai history, literature, and culture, including  in various historical periods, with particular 

emphasis on certain regions, to practice in realistic situations. 

 

CHI4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว                                   3(3-0-6) 

(CN483) (Chinese for Tourism   business) 

ศึกษาภาษาจีนธุรกิจการท่องเท่ียว โดยเนน้การวางแผน  การเดินทาง  การติดต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การโรงแรม  การขนส่ง    

To study the management  of  tourism,  the  travel   planning,  contacting  hotels for  reservations,  

and  other communication.  

 

CHI4402 ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน                           3(3-0-6) 

(CN484) (Chinese for the Office) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนจีนซ่ึงใชใ้นสาํนกังาน  การเขียนแผนงานและหนา้ท่ีของงานตาํแหน่งต่าง ๆ     

การจดัเก็บแฟ้ม  รวมทั้งการจดบนัทึกรายงานการประชุม 

To study the Chinese vocabulary and expressions  used daily in the office,  writing of flow charts 

and job descriptions,   filing, and taking minutes  of   meetings. 

 

CHI4403 การฝึกปฏิบติั                                                            3(3-0-6) 

(CN494) (Practicum) 

ฝึกปฏิบติังานในหมวดภาษาจีนเฉพาะดา้น 

Practicum in the field of Chinese for Specific Purposes. 
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*CHI4404  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ                                                    3(3-0-6) 

                (Professional  Chinese) 

ภาษาจีนท่ีใชใ้นอาชีพต่างๆ เช่นวชิาชีพครู  วชิาชีพในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ  เนน้กลยทุธ์และเทคนิค

ต่างๆ  และความ   สามารถในการใชภ้าษา                                                        

Chinese  use  in  various  professions,  such  as  education  and  business ,emphasizing    strategies  

and   techniques  and  language  ability.  

 

*CHI4405  หนงัสือแบบเรียนภาษาจีน                                  3(2-2-5) 

                 (Chinese Textbook) 

ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดบัต่างๆ วิเคราะห์แบบเรียนสั้นๆเพื่อใชใ้นการทดลองและการศึกษา

ต่อไป  ฝึกการสร้างแบบเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและการสร้างแบบเรียนท่ีใหม่ๆ   

A course designed to  study  Chinese textbooks   at various  levels, with  an  emphasis on the analysis 

of short  textbooks.  

 

6. หมวดภาษาถิ่นจีน  [ 5 ] 

CHI2501 การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 1                         3(2-2-5) 

(CN231) (Speaking Taechew 1) 

ศึกษาและฝึกการพดูออกเสียงภาษาจีนแตจ๋ิ้วจากบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจ    ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมจีน  โดย  เนน้การออกเสียงและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

To study and practice the pronunciation of Taechew Chinese from  readings   related to business, 

history, and culture, with an emphasis on pronunciation  and  reading for comprehension. 

 

CHI2502 การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 2                                                                 3(2-2-5) 

 (CN232)  (Speaking Taechew 2) 

ศึกษาและฝึกการพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้วจากบทอ่านท่ีเลือกสรรแลว้ เนน้การพดูออกเสียงและการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจ 

To study and practice the Speaking of Taechew language from the selected readings.  Emphasis is 

on pronunciation and reading for comprehension. 

 

CHI2503 การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1                                                             3(2-2-5) 

(CN233) (Speaking Cantonese 1) 

ศึกษาและฝึกการพดูออกเสียงภาษาจีนกวางตุง้จากบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมจีน โดยเนน้การอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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To study and practice the  pronunciation of Cantonese Chinese from readings related to business, 

history, and culture, with an emphasis on pronunciation and  reading for comprehension. 

 

CHI2504 การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 2                                                           3(2-2-5) 

(CN234) (Speaking Cantonese 2) 

ศึกษาและฝึกพดูภาษาจีนกวางตุง้จากบทอ่านท่ีเลือกสรรแลว้ โดยเนน้การพดู และการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ 

To study and practice reading Cantonese Chinese from   selected readings.  Emphasis is on 

pronunciation and reading for comprehension. 

 

CHI2505 การพดูภาษาจีนแคะ 1                                                                  3(2-2-5) 

(CN235)  (Speaking Hakka 1) 

ศึกษาและฝึกการพดูออกเสียงภาษาจีนแคะจากบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจและวฒันธรรมจีน โดย

เนน้การพดูออกเสียงและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

To study and practice the pronunciation of Hakka Chinese from readings  related to business, 

history, and culture with an emphasis on pronunciation  and reading for comprehension. 

 

 CHI2506 การพดูภาษาจีนแคะ 2                                                                3(2-2-5) 

(CN236)  (Speaking Hakka 2) 

 ศึกษาและฝึกพดูภาษาจีนแคะจากบทอ่านท่ีเลือกสรรแลว้  เนน้การพูดออกเสียง และ  การอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจ 

 To study and practice the pronunciation of Hakka Chinese from    selected  readings.  Emphasis is 

on pronunciation and reading for comprehension. 

 

 CHI2507 การพดูภาษาจีนไหหลาํ 1                                                          3(2-2-5) 

(CN237) (Speaking  Hainan 1) 

 ศึกษาและฝึกพดูออกเสียงภาษาจีนไหหลาํจากบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจ  ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม โดยเนน้การพดูออกเสียงและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

 To study and practice the pronunciation of Hainanese    related to business, history, and culture 

with an emphasis on pronunciation and reading for comprehension. 
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 CHI2508 การพดูภาษาจีนไหหลาํ 2                                                          3(2-2-5) 

(CN238) (Speaking Hainan  2) 

ศึกษาและฝึกการพดูภาษาจีนไหหลาํจากบทอ่านท่ีเลือกสรรแลว้  โดยเนน้การพดูออกเสียงและการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ 

To study and practice Speaking Hainanese from   selected  readings.  Emphasis is on pronunciation 

and reading for comprehension. 
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คาํอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(AG 103)     (Introduction to Agriculture) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัในสังคมปัจจุบนั และ

ศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดัการเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social important 

and environment studies. 

 

ART 1003    ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(AR 103)     (Art Appreciation) 

 ศึกษาศิลปะสําคญัเฉพาะอย่างจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเน้นคุณค่าและลีลา

ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style 

of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 

 

**BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(BI 103)        (Introduction to Biology) 

         (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิต หลกัเบ้ืองตน้ของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และชีววิทยา

สาํหรับชีวติประจาํวนั 

(Not open to science students) 

Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology for 

everyday life. 

 

   CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

 (CM 103)    (Introduction to Chemistry) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

   วทิยาศาสตร์ทางเคมีและการประยกุต ์เนน้หลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป และการประยุกต์

หลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 

various industrial applications. 
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ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(EC 103)     (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนําไป

ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ให้

ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิ่งข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะ

ในสาระสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การออม การ

ลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลงั การคา้ระหว่างประเทศ 

รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production, 

consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of competition demand, 

supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public finance, trade, 

national income, economic planning, and related topics. 

 

 GAS 1001   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

(GS 101)      (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย สําหรับ

สุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล และการ

ฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health 

Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from sports 

injuries. 

 

 GAS 2802  เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor game 

leadership. 
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 GAS 2803  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลักการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเต้นรํา

พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in 

performing folk dance, creating rhythmic activities. 

  

 GAS 2611  วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

 Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing  

  

 GAS 2601  กรีฑา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนามกรีฑา 

Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic umpiring; 

preparing track and field playing field. 

 

 GAS 2701  ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 

 

 GAS 2711  บาสเกตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินบาสเกตบอล

เบ้ืองตน้ 

Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing. 

 

 GAS 2721  วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning refereeing. 
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GAS 3601 เทนนิส 1        2(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 

  

 GAS 3801  ศิลปป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   application. 

 

 GAS 3504  ตะกร้อ 2(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปักตะกร้อ กติกาและการเป็นผู ้

ตดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปักตะกร้อ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak 

takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

 

 GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(GS 440)      (Yoga) 

 ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to become 

yoga leader or instructor. 

 

 GAS 4605  แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and instructing. 

 

 GAS 2801  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม และ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  fitness; developing  

body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

  GLY 1003   ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวทิยา กระบวนการทางธรณีวทิยา แร่ และ หิน และ 

ซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the minerals, 

rocks and fossils. 

 
 HED 1101  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  (Health  Promotion for Life) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ และปัญหา

สุขภาพของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function though 

good health practice and health promotion, components of health program, personal health 

problem. 

 

     HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

(HI 101)       (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเน้น

ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการท่ีอารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้ งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from 

ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of Western civilization and its 

dominance in the world since the 18th century. 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ 

โดยเน้นเฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทายของอารย

ธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 
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A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity to 

 modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern civilization  

and its responses to challenges from Western dominance in  modern  times. 

 

HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121)   (Foundamention of Thai Culture) 

ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on unique 

characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ระบบ

การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

เพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วธีิการคน้ควา้ การทาํรายงานและการอา้งอิงในงานวชิาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, automated library, 

information storage and retrieval system, information technology, information network and 

internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing and 

academic reference are also included. 

 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)        (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องตน้ ระบบ

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 

History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  Software; 

data communication, computer network, various types of information systems, programming 

development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer 

using. 
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LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศึกษาลักษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล                     และ

ความสามารถ  สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล ความสามารถ

นิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity; 

rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

 

   MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตใหน้กัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle 

and probability. 

 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง  ๆลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ ความ

เขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนกัประพนัธ์เพลง

เอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้เก่ียวกบัดนตรีไทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical 

development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world 

masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the development 

and knowledge of Thai music. 

 

   MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental of Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่นและ

ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้าและการควบแน่น ความกดอากาศและ

ลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบของลมฟ้าอากาศ 

พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ 
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 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and 

atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation Air pressure and winds. Global 

circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis. 

   *PSY 1001     จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยาเก่ียวกบั

พฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และแรงจูงใจ 

สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั และพฤติกรรมทางสังคม  

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, 

sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion and motivation, 

intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 

   PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PH 103)      (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน ความ

ร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการส่ือสารอะตอมและควอนตมั  การแปลง

นิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 

atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms  and quanta, nuclear 

transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   

 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการใหญ่ๆ 

ในเร่ืองรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษาประเด็นสําคญัๆ 

ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพฒันาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรม

ทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics, 

government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as 

political development, democracy development, political ideology and behavior, international 

relations and public administration. 
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PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา            จริยศาสตร์ 

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยั

ปัจจุบนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics and 

Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to modern 

times. 

 

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) 3(3-0-9) 

(RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไม่นบัหน่วยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการและยุทธศาสตร์การพฒันาการ

เรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่

คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกนาํในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง ความรู้ความเขา้ใจใน

หลกัการทางการเมือง การปกครอง 

 เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั

เป็นสากล สร้างสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่

รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning development 

strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, intellect, knowledge 

and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, human dignity, pride in Thai 

identity; inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding of politics, 

governances, socio-economics, arts and national cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, 

and universal knowledge; inculcating belief in conserving natural resources, the environment and 

energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and capability of self-learning on a 

continuous basis, the application of theories into practice according to the philosophy of 

sufficiency economy, the application and implementation of knowledge and morality conditions. 

     

      SCI 1003   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

(SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
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การประยกุตว์ทิยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัชีวิตประจาํวนั โดยเนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ 

ชีววทิยา ดาราศาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและการเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของ

มนุษย ์

Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, 

physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and implication of the 

physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 

conditions, made by the progress of the physical and biological sciences. 

 

SOC 1003  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและ

ม า นุ ษ ย วิท ย า ต่อ ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อง สั ง ค ม  ก า รจัดร ะ เ บี ย บ ท า ง สั ง ค ม  ส ถ า บัน ท า ง สั ง ค ม              

วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้ น พฤติกรรม

เบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคมวิทยา

และมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and 

anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, social 

institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and environment, 

including the various interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, 

deviant behavior, social control and social change, as well as the application of sociological and 

anthropological knowledge to the present conditions in societies. 

 

   STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(ST 103)       (Introduction to Statistics) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต ์ความเบ ้ความสูง

ของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การซักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อ

สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, 

kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and regression. 
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THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบประโยค 

ตลอดจนการใชร้าชาศพัทแ์ละสํานวนไทย เพื่อนาํไปใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและ

เขียน 

A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of  the 

Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills for listening, 

speaking, reading, and writing. 

 

THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั การแบ่ง

ประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the types 

and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 

                   

คําอธิบายรายวชิาในหมวดสหกจิศึกษา 

RAM 3000  สหกิจศึกษา 9(0-40-10) 

 (RU 300) (Coorperation Education) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) นกัศึกษา

จะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั ตอ้งจดัทาํโครงการ

หรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน โดยมีอาจารยนิ์เทศของมหาวทิยาลยั ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษา 

ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องค์กร

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by Doing” Students 

must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces and organizations which 

employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and have clear operational plans. 

Supervisory lecturers from the university shall provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of 

student performances together with employees of the workplaces and organizations employing graduates 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร 
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        ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร   

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

(2) วชิาเอก 63 หน่วยกิต 

(3) วชิาโท 24 หน่วยกิต 

(4)    วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้

เลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

IT     105     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                         3   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้

เลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

INT 1005      ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                     3   

MA  103      คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3   MTH 1003   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                3                                                                     

ST    103      สถิติเบ้ืองตน้                                              3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                            3                                                                    

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA             

ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ 

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน้                                       3                                                               AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                   3                                                                                                                             

BI    103    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                          3                             **BIO 1001  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                      3                                                                                             

CM  103   เคมีเบ้ืองตน้                                                  3                     CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                              3                                                                                     

GY  103   ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                        3                                                GLY 1003    ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                    3                                                                                                                 

MT 103    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                   3                                  MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                3                                                                        

PH 103     ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                 3                    *PHY 1001  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                           3                                                                                     

SC 103    วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                      3                                SCI 1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                  3                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 

PH,SC ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, 

GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 

AR 103     ศิลปวจิกัษณ์                         เลือกเรียน       2 ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                       เลือกเรียน        2                                                

MU 103    ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วิชา                                                            MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                     1 วชิา                                                      

HI 101      อารยธรรมตะวนัตก             เลือกเรียน        3 HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน        3                                               

HI 102      อารยธรรมตะวนัออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก          1 วชิา                                                  

HI 121     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                  3   HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                3                                                                   

IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้     2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้  2   
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน้                                              3   PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                           3                                                                      

GS/.. SS../HA  พลศึกษา                                                2   GAS…/HED   พลศึกษา                                                 2                                                                

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GS หรือ SS ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GAS  หรือ HED   ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 

SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้            3 SOC 1003    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้         3                                                                   

LW 104   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         3 LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป      3  

PS 103   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                        เลือกเรียน POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                          เลือก         

EC 103   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                 1 วชิา  ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                   1 วชิา     

PC 103   จิตวทิยาทัว่ไป PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                               

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาจีนตามท่ีภาควชิากาํหนด 4 กระบวนวชิา

ต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกิต) ดงัน้ี  CN101  

CN102 CN201 CN202 

ใหเ้รียนภาษาจีนตามท่ีภาควชิากาํหนด  4  กระบวนวชิา

ต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกิต) ดงัน้ี CHI1001  

CHI1002  CHI2001 CHI2002 
5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

TH 101   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3                                        

TH 102   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3   THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3                                            

หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ 

1. วชิาเอกบังคบั 33 หน่วยกติ                                  หน่วยกติ 1. วชิาเอกบังคบั 33 หน่วยกติ                                  หน่วยกติ 

CN 223  การฟังและการพดูภาษาจีน 1                          3 **CHI2101  การฟังและการพดูภาษาจีน 1                        3 

CN 301  ภาษาจีนระดบักลาง 1                                     3 CHI3101    ภาษาจีนระดบักลาง 1                                     3 

CN 302  ภาษาจีนระดบักลาง 2                                     3 

CN313   หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                              3               

CHI3103   หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                                3 

CHI3105 การแปลภาษาจีน – ไทย 1                                  3 

  CN341,CN351  การแปลภาษาจีน – ไทย 1                   3 CHI3201  สุภาษิตจีน                                                         3  

  CN374,CN333  บทอ่านวฒันธรรมจีน                          3           CHI3303  บทอ่านวฒันธรรมจีน                                        3  

CN383   คอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                     3 CHI3403  คอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                        3 

CN401  ภาษาจีนระดบัสูง 1                                         3 CHI4101  ภาษาจีนระดบัสูง 1                                           3 

CN402  ภาษาจีนระดบัสูง 2                                         3 CHI4102  ภาษาจีนระดบัสูง 2                                           3 

CN464  ประวติัวรรณคดีจีน                                         3   CHI4204  ประวติัวรรณคดีจีน                                           3 

 CN477,CN437  บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัศิลปกรรมจีน     3 CHI4301  บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยัจารีต   3 

2. วชิาเอกเลอืก 30 หน่วยกติ 2. วชิาเอกเลอืก 30 หน่วยกติ 

   ให้เ ลือกเรียนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ใน

สาขาวิชาภาษาจีน (CN) สาขาเดียว  โดยเลือกกลุ่มวิชาท่ี

ข้ึนตน้ดว้ยรหัส 2 จาํนวน 2 วิชา กลุ่มวิชาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหัส 

3 จาํนวน 4 วชิากลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 4 จาํนวน 4 วชิา 

    ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ ในสาขาวชิา

ภาษาจีน (CHI) สาขาเดียว  โดยเลือกกลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 2 

จาํนวน 2 วชิา กลุ่มวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 3 จาํนวน 4 วชิากลุ่ม

วชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 4 จาํนวน 4 วชิา 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์

ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ 

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโท

ในคณะดงักล่าว มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้น

สาขาวชิาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ

ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั                   

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ                

วชิาเลือกเสรี 

 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 

หน่วยกิต  หรือ  นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 300 

ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวชิาสหกิจศึกษาแทน

หมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่น

กระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต

และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต จึงสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวด

วชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของมหาวทิยาลยัดว้ย 

   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

   1.นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน    

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์        จะนบัหน่วย

กิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว                                                          

2. นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000                  

(RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จาํนวน 9 หน่วย

กิต แทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวน

วชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบั

กะบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตรพ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาภาษาจนีทัว่ไป หมวดวชิาภาษาจนีทัว่ไป 

CN101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1  CHI 1001 (CN101) ภาษาจีน 1  
CN102 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2  CHI 1002 (CN102) ภาษาจีน 2  
CN201 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3  CHI 2001 (CN201) ภาษาจีน 3  
CN202 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4  CHI 2002  (CN202) ภาษาจีน 4  
CN301 ภาษาจีนระดบักลาง  1   

CN302 ภาษาจีนระดบักลาง  2   

CN401 ภาษาจีนระดบัสูง  1   

CN402 ภาษาจีนระดบัสูง  2   

หมวดวชิาภาษาจนีและการใช้ภาษาจนี หมวดวชิาภาษาจนีและการใช้ภาษาจนี 
CN223 การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 **CHI 2101 (CN223) การฟังและการพดูภาษาจีน 1 
CN313 หลกัภาษาจีนปัจจุบนั CHI 3101 (CN301) ภาษาจีนระดบักลาง  1 

CN324 การฟังและการสนทนาภาษาจีน 2 CHI 3102 (CN302) ภาษาจีนระดบักลาง  2 
CN341 การแปลภาษาจีน – ไทย   CHI 3103 (CN313) หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั 

CN342 การแปลภาษาไทย – จีน **CHI 3104 (CN324) การฟังและการพดูภาษาจีน 2 

CN344 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น CHI 3105 (CN 341) การแปลภาษาจีน – ไทย  1 

CN413 หลกัภาษาจีนโบราณ CHI 3106 (CN 342) การแปลภาษาจีน – ไทย  2 
CN421 การอภิปรายภาษาจีน **CHI 3107(CN344) การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 

  *CHI 3108 ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน ์
  CHI 4101 (CN401) ภาษาจีนระดบัสูง  1 
  CHI 4102 (CN402) ภาษาจีนระดบัสูง  2 
  CHI 4103 (CN421) การอภิปรายภาษาจีน 

  CHI 4104 (CN441) การเขียนภาษาจีน 
  *CHI 4105 การเขียนรายงานภาษาจีน 
    

หมวดวชิาวรรณคดแีละสุภาษิตจนี หมวดวชิาวรรณคดแีละสุภาษิตจนี 
CN363 สุภาษิตจีน CHI 3201 (CN363) สุภาษิตจีน 

CN466 นวนิยายจีน **CHI 3202 (CN466) นวนิยายจีน 
CN463 วรรณคดีจีน  CHI 4201 (CN463) วรรณคดีจีน 1 

  **CHI 4202 (CN465) วรรณคดีจีน 2 
  **CHI 4203 (CN413) วรรณกรรมจีนโบราณ 

CN464 ประวติัวรรณคดีจีน CHI 4204 (CN464) ประวติัวรรณคดีจีน 
CN465 วรรณกรรมจีนปัจจุบนั   

 
CN467 บทละครจีน   
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หลกัสูตรพ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

หมวดวชิาอารยธรรมจนี หมวดวชิาอารยธรรมจนี 

CN273 การวาดภาพจีนและการเขียนตวัอกัษรจีนดว้ย

พู่กนั 
CHI 2301 (CN273) การวาดภาพจีนและการเขียน

ตวัอกัษรจีนดว้ยพู่กนั 
CN371 บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์จีน CHI 3302 (CN371) บทอ่านจีนประวติัศาสตร์จีน 

CN374 บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัวฒันธรรมจีน **CHI 3303 (CN374) บทอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมจีน 

CN471  

 

CN472  

 

CN477 

บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนโบราณ 
 

บทอ่านภาษาจีนดา้นสงัคมศาสตร์ 

 
บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัศิลปกรรมจีน 

CHI 4301 (CN471) 

 

 CHI 4302 (CN472)  

 

CHI 4303 (CN477)  

CHI 4304 (CN467) 

บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญา

จีนสมยัจารีต 
บทอ่านคดัเลือกทางดา้น

สงัคมศาสตร์ 
บทอ่านศิลปกรรมจีน 
บทละครจีน 

CN375 บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัปรัชญาจีนสมยั

คอมมิวนิสต ์

  

หมวดวชิาภาษาจนีเฉพาะด้าน หมวดวชิาภาษาจนีเฉพาะด้าน 

CN381 ภาษาจีนธุรกิจ 1 CHI 3401 (CN381) ภาษาจีนธุรกิจ 1 
CN382 ภาษาจีนธุรกิจ 2 CHI 3402 (CN382) ภาษาจีนธุรกิจ 2 

CN383 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน CHI 3403 (CN383) คอมพิวเตอร์ภาษาจีน 

CN384 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการส่ือสาร CHI 3404 (CN384) ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการส่ือสารและ

คมนาคม 

CN391 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม CHI 3405 (CN391) ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 

CN392 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1 CHI 3406 (CN392) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1 
CN393 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 CHI 3407 (CN393) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

CN483 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว CHI 4401 (CN483) ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 

CN484 ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน CHI 4402 (CN484) ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน 

  CHI 4403 (CN494) การฝึกปฏิบติั 

  *CHI 4404 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 

  *CHI 4405 หนงัสือแบบเรียนภาษาจีน 

    

หมวดวชิาภาษาถิน่จนี หมวดวชิาภาษาถิน่จนี 

CN231 ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 1 CHI 2501 (CN231)  การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 1 
CN232 ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 2 CHI 2502 (CN232) การพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 2 

CN233 ภาษาจีนกวางตุง้ 1 CHI 2503 (CN233) การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1 
CN234 ภาษาจีนกวางตุง้ 2 CHI 2504 (CN234) การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 2 
CN235 ภาษาจีนแคะ 1 CHI 2505 (CN235) การพดูภาษาจีนแคะ 1 
CN236 ภาษาจีนแคะ 2 CHI 2506 (CN236) การพดูภาษาจีนแคะ 2 

CN237 ภาษาจีนไหหลาํ 1 CHI 2507 (CN237) การพดูภาษาจีนไหหลาํ 1 
CN238 ภาษาจีนไหหลาํ 2 CHI 2508 (CN238) การพดูภาษาจีนไหหลาํ 2 
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ภาคผนวก ค 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

สาขาวชิาภาษาจีน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

สาขาวชิาภาษาจีน 
     ความรับผดิชอบหลกั                                          ความรับผดิชอบรอง 

เวน้วา่งหมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง 

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

INT  1005                     

               MTH 

1003   
                    

STA 1003                     

AGR 1003                       

**BIO 1001                       

CMS 1003                       

              GLY 

1003 
                    

MET 003                       

*PHY 1001                     
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               SCI 

1003   
                    

ART 1003                       

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

 MSA 1003                       
HIS 1001                     

HIS 1002                     

HIS 1201                       

LIS 1001                       

PHI 1003                     
GAS 1001                     

GAS 2802                       

GAS 2803                       

GAS 2611                     

GAS 2601                     

GAS 2701                     

GAS 2711                     
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GAS 2721                     

GAS 3601                     

GAS 3801                     

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GAS 3504                       

GAS 4804                     

GAS 4605                     

GAS 2801                     

HED 1101                     

LAW 1004                      
POL 1100                       

ECO 1003                       
PSY 1001                       

SOC 1003                     

THA 1001                     
THA 1002                     

หมวดวชิาภาษาจีนทัว่ไป 

CHI  1001                     
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CHI  1002                     

CHI  2001                     

CHI  2002                     

              รายวชิา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวชิาภาษาจีนและการใชภ้าษาจีน 

**CHI 2101                     

CHI 3101                       

CHI 3102                     

CHI 3103                     

**CHI 3104                        

CHI 3105                        

CHI 3106                     

**CHI 3107                     

*CHI 3108                     

CHI 4101                     

CHI 4102                       

CHI 4103                       

CHI 4104                      

*CHI 4105                     
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หมวดวชิาวรรณคดีและสุภาษิตจีน 

CHI 3201                     

CHI 3202                       

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

CHI 4201                       

**CHI 4202                       

**CHI 4203                       

CHI 4204                       

หมวดวชิาอารยธรรมจีน 

CHI 2301                     

CHI 3302                     

**CHI 3303                     

CHI 4301                     

CHI 4302                     

CHI4303                      

CHI 4304                     

หมวดวชิาภาษาจีนเฉพาะดา้น 

CHI 3401                      

CHI 3402                     



 - 74 - 

CHI 3403                     

CHI 3404                     

CHI 3405                     

รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

CHI 3406                     

CHI 3407                     

CHI 4401                     

CHI 4402                     

CHI 4403                       

*CHI 4404                     

*CHI 4405                       

หมวดวชิาภาษาถ่ิน           

CHI 2501                     

CHI 2502                     

CHI 2503                       

CHI 2504                       

CHI 2505                     

CHI 2506                       

CHI 2507                       
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CHI 2508                      
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ภาคผนวก ง 

 กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

 

หมายเหตุ. อาจารยน์าํคาํสัง่มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ี 43/ 2554 เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร มาใส่ เหมือนกบัเล่มท่ี สกอ.

รับรองแลว้ 
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คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 ลําดับท่ี 

 

ช่ือ – สกลุ  

(นาย / นาง / น.ส.) 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นางสาว เสาวภาคย ์

วรลคันากุล 

รอง

ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2532 ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 2524 

2 นางสาว เศวรัตน์ 

วนาสุขพนัธ์ 

อาจารย ์ M.B.A. 

 

International Business 

Management 

Chinese Culture 

University Taiwan 

Taiwan 

 

2535 

 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

บธ.บ. การเงินและการ

ธนาคาร 

มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 2525 

3 นางสาว สิริกมล 

สิริสมัพนัธ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

Teaching Chinese as a 

Second Language 

National Taiwan 

Normal University 

Taiwan 

 

2550 ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

อ.บ. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ไทย 2546 

4 นายเรืองเดช 

ปันเข่ือนขติัย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Linguistics University of  Pune India 2519 ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก M.A. Linguistics University of  Pune India 2515 

พธ.บ. มานุษยสงเคราะห์

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั 

ไทย 2513 

5 นางสาวปราณี   

โชคขจิตสมัพนัธ์ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Chinese Linguistics University of Hawaii U.S.A. 2543 ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก M.A. Chinese Linguistics University of Hawaii U.S.A. 2541 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ไทย 2526 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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นางสาวเสาวภาคย์  วรลคันากุล  (อาจารย์ประจําหลกัสูตร) 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 

ประวตัิการศึกษา   

     ศศ.ม.                     มหาวทิยาลยัมหิดล                                    พ.ศ.  2532 

     ศศ.บ.                          มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                              พ.ศ.  2524                  

     พ.ม.                          กระทรวงศึกษาธิการ                                   พ.ศ.  2522                  

     Chinese Teaching Certificate   National Taiwan Normal University พ.ศ.  2525                  
 

ผลงานทางวชิาการ 

ประเภทตํารา 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2554). ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2554). ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2552). ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2554). ภาษาจีนพื้นฐาน 4 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2553). บทสนทนาภาษาจีนกลาง 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2548). บทสนทนาภาษาจีนกลาง 2 (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2553). หลกัภาษาจีนปัจจุบนั (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2552). การอ่านหนงัสือพิมพจี์น (พิมพค์ร้ังท่ี 4).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2553). ประวติัศาสตร์จีน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2547). สุภาษิตจีน(พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2548). ภาษาจีนธุรกิจ(พิมพค์ร้ังท่ี 5).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2552). วรรณคดีโบราณจีน(พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2553). พฒันาการเขียนภาษาจีน(พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2553). ประวติัวรรณคดีจีน(พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, (2554). CN471ปรัชญาโบราณจีน(พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
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งานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

    รหัสวชิา                       ช่ือวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI1001  ภาษาจีน  1              3/3                      รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล, 

                                                                                                                                  อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์  

                                                                                                                                 อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI1002  ภาษาจีน  2                          3/3                รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล                                                                                                                                                                    

                อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

                                                                                                                                  อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI2001  ภาษาจีน  3             3/2                      รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล 

CHI3201  สุภาษิตจีน   3/2                      รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล 

CHI4204  ประวติัวรรณคดีจีน  3/2                      รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล 
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นางพรพรรณ   จันทโรนานนท์ 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 

ประวตัิการศึกษา   

     อ.ด. (สังคมวทิยา)   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                               พ.ศ. 2552 

     M.A. (Chinese Study)   National University of Singapore   พ.ศ.  2532                  

     ศศ.ม.(โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์)     มหาวทิยาลยัศิลปากร   พ.ศ.  2515                  

     ศศ.บ.(โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์      มหาวทิยาลยัศิลปากร                                  พ.ศ.  2512                  

ผลงานทางวชิาการ 

ประเภทตํารา 

พรพรรณ   จนัทโรนานนท,์ (2554). ภาษาจีนระดบักลาง 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พรพรรณ   จนัทโรนานนท,์ (2554). ภาษาจีนระดบักลาง 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พรพรรณ   จนัทโรนานนท,์ (2552). ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. 

พรพรรณ   จนัทโรนานนท,์ (2554). บทอ่านภาษาจีนเก่ียวกบัศิลปกรรมจีน (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

งานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

    รหัสวชิา                       ช่ือวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI3102 ภาษาจีนระดบักลาง 2                3/2               รศ.ดร.พรพรรณ   จนัทโรนานนท ์

CHI3406 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1            3/2               รศ.ดร.พรพรรณ   จนัทโรนานนท ์

CHI3407 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2            3/2               รศ.ดร.พรพรรณ   จนัทโรนานนท ์

CHI4303 บทอ่านศิลปกรรมจีน      3/2               รศ.ดร.พรพรรณ   จนัทโรนานนท ์
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นางสาวเศวรัตน์  วนาสุขพนัธ์ (อาจารย์ประจําหลกัสูตร)  

ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

ประวตัิการศึกษา   

     M.B.A.  (International Business Management)   Chinese Culture  University    Taiwan               พ.ศ.  2526 

     บธ.บ.  (การเงินและการธนาคาร)                          มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                                      พ.ศ.  2519                  
 

ผลงานทางวชิาการ 

ประเภทตํารา 

 เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, เศวรัตน์  วนาสุขพนัธ์(2552).การแปล ภาษาจีน-ไทย กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง.           

     เสาวภาคย ์ วรลคันากุล, เศวรัตน์  วนาสุขพนัธ์(2554 )  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

     เศวรัตน์  วนาสุขพนัธ์   ภา ษาจีนแตจ๋ิ้ว1 

     เอกสารการสอน     วชิาคอมพิวเตอร์ภาษาจีน  

     เอกสารการสอนภาษาจีนเพื่อธุรกิจการส่ือสารและคมนาคม 

     เอกสารการสอนภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน              

     เอกสารการสอนภาษาจีน เพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว    

                

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา                 ช่ือวชิา                                                 หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI1001             ภาษาจีน  1                 3/3                     รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล    

                                                                                                                                 อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์  

                                                          อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI1002 ภาษาจีน  2                 3/3               รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล                                                                                                                                                                    

               อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

                                                                                                                                 อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI 3105 การแปลภาษาจีน- ไทย 1                      3/2                          อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

CHI 3106 การแปลภาษาจีน- ไทย 2                 3/2                          อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์  

CHI 3403 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน     3/2                          อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

CHI 3404 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการส่ือสารและคมนาคม  3/2                           อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

CHI 4401             ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว                  3/2                           อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์  

CHI 4402 ภาษาจีนสาํหรับบุคลากรสาํนกังาน              3/2                            อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์   
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นางสาวนพธร  ปัจจัยคุณธรรม  (อาจารย์ประจําหลกัสูตร) 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

อาจารย ์

 

ประวตัิการศึกษา   

Ph.D. (Higher  Education)   East China Normal University  พ.ศ.  2554 

ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)               มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   พ.ศ.  2546                 

ศศ.บ. (ภาษาจีน)                     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                              พ.ศ.  2547                           

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)                     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   พ.ศ.  2532                  

 

ผลงานทางวชิาการ 

ประเภทตํารา 

เสาวภาคย ์ วรลคันากุล,เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์, นพธร ปัจจยัคุณธรรม(2555). ภาษาจีน 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

นพธร ปัจจยัคุณธรรม, (2553). การฟังและพดูภาษาจีน1 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 

งานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

    รหัสวชิา                       ช่ือวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI1001  ภาษาจีน  1              3/3                      รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล, 

                                                                                                                                  อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์  

                                                                                                                                  อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม  

CHI1002  ภาษาจีน  2                           3/3                รศ.เสาวภาคย ์วรลคันากุล                                                                                                                                                                    

                อ.เศวรัตน์ วนาสุขพนัธ์ 

                                                                                                                                  อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม  

CHI2101  การฟังและพดูภาษาจีน1  3/2                      อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI3101                ภาษาจีนระดบักลาง 1               3/2                      อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 

CHI4101                ภาษาจีนระดบัสูง 1                  3/2                      อ.ดร.นพธร ปัจจยัคุณธรรม 
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นางสาวสิริกมล  สิริสัมพนัธ์ (อาจารย์ประจําหลกัสูตร) 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

อาจารย ์ 

 

ประวตัิการศึกษา   

     M.A.  (Teaching Chinese as a Second Language)          National Taiwan Normal University       พ.ศ.  2550 

     อ.บ.  (ภาษาจีน) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                        พ.ศ.  2546                  
 

ผลงานทางวชิาการ  

เอกสารประกอบการสอนกระบวนวชิา CN313 หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั 

 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

    รหัสวชิา                       ช่ือวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI 3103           หลกัภาษาจีนสมยัปัจจุบนั                             3/2                      อ.สิริกมล  สิริสัมพนัธ์ 

CHI 3303           บทอ่านวฒันธรรมจีน                              3/2                      อ.สิริกมล  สิริสัมพนัธ์ 

CHI 3401           ภาษาจีนธุรกิจ 1                               3/2                      อ.สิริกมล  สิริสัมพนัธ์ 

CHI 3402           ภาษาจีนธุรกิจ 2                               3/2                      อ.สิริกมล  สิริสัมพนัธ์ 

CHI 4302           บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์                  3/2                      อ.สิริกมล  สิริสัมพนัธ์ 
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Mrs. Zheng Yanyan (อาจารย์ประจําหลกัสูตร) 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

อาจารยช์าวต่างประเทศ 

 

ประวตัิการศึกษา   

     อ.ม.  (วรรณคดีจีนสมยัใหม่และร่วมสมยั)          มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          พ.ศ.  2553 

     B.Ed.  (Art Education)      South China Normal University                  พ.ศ.  2533                  

     B.A.  (Printing)                         Guangzhou Academy of Fine Arts              พ.ศ.  2529                  
 

ผลงานทางวชิาการ  

Mrs.Zheng Yanyan, (2552). การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 

    รหัสวชิา                       ช่ือวชิา                                         หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 

CHI 2002                      ภาษาจีน 4                                     3/2                      Mrs. Zheng Yanyan 

CHI 2301           การวาดภาพจีนและการเขียนตวัอกัษรจีนดว้ยพูก่นั          3/2                      Mrs. Zheng Yanyan 

CHI 2503           การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 1                                      3/2                      Mrs. Zheng Yanyan  

CHI 2504           การพดูภาษาจีนกวางตุง้ 2                                      3/2                      Mrs. Zheng Yanyan 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหลกัสูตรภาษาจีน 

1.รศ.ดร. เรืองเดช  ปันเข่ือนขติัย ์

พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์)  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2513) 

M.A. (Linguistics) University of Pune, India (2515) 

Ph.D. (Linguistics) University of Pune, India (2519)  

 

2. นางสาวปราณี โชคขจิตสัมพนัธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ดร. 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2526) 

M.A. (Chinese Linguistics) East Asia Languages and Literature, University of Hawaii, U.S.A. (2541) 

Ph.D. (Chinese Linguistics) East Asia Languages and Literature, University of Hawaii, U.S.A. (2543) 

 

3. Mr. STASIEWSKI   HANF  RAINER      

    อาจารย,์ ดร.ไรเนอร์  เซตาเซียสวดิิ 

Ph.D. (Chinese Linguistics) East Asia Languages and Literature, University of Hawaii, U.S.A. (2543)  

    ค.ศ. 2000 

หนงัสือเดินทาง  ออกโดย  เอกอคัรราชทูตเยอรมนั  สาธารณรัฐเยอรมนั  ประจาํราชอาณาจกัรไทย      
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ภาคผนวก ฉ. 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 

                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีอาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

                 ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

2551” 

                 ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

                 ข้อ 3. ให้ยกเลกิ 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

                 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี ้เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอืน่ 

                           “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 

                ข้อ 5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ 

                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือ

เทียบเท่า หรือ 

                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปและเป็น

ผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงไดป้ฏิบติังานมาแลว้ 

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษา

ตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก - 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้าํเร็จ

การศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
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                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้

    ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ี

ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

                ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาได้

เพียงคณะหรือสาขาวชิาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวชิาอ่ืนในขณะท่ียงัมีสถานภาพ

เป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวทิยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอดทั้งปีก็ได ้ทั้งน้ี

ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานท่ีและวธีิการ

ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่ สาํนกับริการทาง

วชิาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีไดก้าํหนดไวน้ั้น ใหถื้อวา่

สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

                                 7.4.1 กรณสีมัครด้วยตนเอง 

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ 

จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 2 

ฉบบั 

                ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนาม

โดย       ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน  
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ขนาด  2 น้ิว     จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                 (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํนาํหนา้ช่ือ 

การสมรส     การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                                 7.4.2 กรณสีมัครทางไปรษณีย์ 

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สาํหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน 2 ฉบบั 

ในกรณีท่ีใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่ง

หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้

อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2 น้ิว    จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สาํเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํ

นาํหนา้ช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) 

และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 

                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน

สาขาวชิาท่ีสมคัร โดยวธีิสัมภาษณ์หรือวธีิอ่ืนใดตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ 

ไป 

                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเป็น

ผูอ้นุมติั ใหรั้บเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นวา่ไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่อ

อธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ 

ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหต้รงกบั

ความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้บงัคบั ใหม้หาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวทิยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ินรวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็นโมฆะ 
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                 ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 

                         มหาวทิยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั

ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวธีิการท่ีกาํหนดไว้

ตามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวชิาท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษาท่ี

สมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวชิาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 ทั้งน้ี 

ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวิชาตามท่ีคณะกรรมการ 

ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

                ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาทีม่ีสิทธิเทยีบโอนหน่วยกติ นอกเหนือจากทีก่ําหนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 

และข้อ 14 

                         มหาวทิยาลยัอาจใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามท่ีมหาวทิยาลยั

กาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

                ข้อ 10. การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

                         ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวทิยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงได ้การพิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ 

ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั

ท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หา

วทิยาลยัใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวชิาท่ีโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบ

ไล่ท่ีนกัศึกษาสอบไดก่้อน การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซ่ึงเขา้

ศึกษาตามวรรคแรกให้เป็นไป ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 

                ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบํารุงมหาวิทยาลยัและการขึน้ทะเบียน

เป็นนักศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็น

นกัศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง 

ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภท

เทียบโอนหน่วยกิต ตามวนัเวลา สถานท่ีและวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การ

ดาํเนินการตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวทิยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6  ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จส้ินตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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                           11.3 เม่ือสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และรับ

ลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 

                         รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 

ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี  

   BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ  

เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขท่ีใชต้รวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ 

(check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวชิา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ่มเลขอีกกลุ่ม

หน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี  

                 FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวชิาท่ียา้ยเขา้ เลข

ประจาํคณะและเลขประจาํสาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

                ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัหรือคณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

นั้นมหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนใหท้าํหนา้ท่ีแนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน 

และดูแล ความประพฤตินกัศึกษาก็ได ้

                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน 

นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา และสถานท่ี ให้

เป็น ไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

ก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา และไดรั้บความ

เห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวทิยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนใน

ภาค ฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด

ไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต

ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติัน้ีใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือ

เอกสารตามท่ีมหาวทิยาลยั กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวชิาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวทิยาลยั อาจ

ประกาศงด สอนกระบวนวชิานั้นก็ได ้

                ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา 

                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปี

การศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน

ต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ใหน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ 
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แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนั

ส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้มหาวทิยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่

นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษา

เห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให ้

นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวชิา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

                ข้อ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวภิาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี

การศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาค

ฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 

สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 

                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary system) คณะใด

หรือภาควชิาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวจิยัในสาขาวชิานั้นๆ แก่นกัศึกษาของ

มหาวทิยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํ้ ากนั 

                           15.3 สาขาวชิาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวชิา (Course) 

กระบวนวชิาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํการสอนกระบวน 

วชิาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก

มหาวทิยาลยั แต่ละกระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวชิาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา 

กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวชิาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 

ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของวชิานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวชิาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวชิา เลขประจาํกระบวนวชิา

จาํนวนหน่วยกิต ช่ือเตม็ของกระบวนวชิา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวชิานั้น และพื้นฐานของนกัศึกษาท่ีควร

จะเรียนกระบวนวชิานั้นไดก้ารกาํหนดให้ตอ้งเรียนวชิาพื้นฐานกระบวนวชิาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวชิาดงัน้ี 

                   เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

                                เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 
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                                เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

                                เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

                    15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวชิาและอาจกาํหนด 

เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวชิาท่ีตอ้งเรียนสองภาคต่อเน่ืองกนั (Two-semester course) 

ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวชิาท่ีไม่สอนต่อเน่ืองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้ 

                    15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวชิาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 

105, ..... เร่ือยๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวชิาใหม่ๆ ในภายหนา้ดงันั้นจึงเขียนตวัเลข

ประจาํกระบวนวชิา ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวชิาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 

              15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวชิาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวชิานั้นไวใ้นหลกัสูตรเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวนวิชาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 

             15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวชิาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวชิาใหม่ท่ียงัไม่เคยนาํมาใช ้

ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษาก็ได ้และใหบ้อก

ไวใ้นวงเล็บวา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

             15.11 กระบวนวชิาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวชิาดว้ย เพราะกระบวนวชิา

ดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหน่ึงเท่านั้น 

            15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                      15.12.1 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 (Freshman) 

                      15.12.2 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore) 

                      15.12.3 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 (Junior) 

                      15.12.4 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 (Senior) 

                ข้อ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 

1 คร้ัง     การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละ

กระบวนวชิา แต่บางกระบวนวชิาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ไดซ่ึ้งมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหท้ราบ

ไวใ้นประกาศกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนเม่ือไดป้ระเมินผลกระบวนวชิาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียน

กระบวนวชิานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบซ่อมหน่ึงคร้ัง 

ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิให้

เป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

                                   16.2.1 กระบวนวชิาท่ีสอบตกในภาค  1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบซ่อมตอ้ง

ดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันั้น   ส่วนกระบวนวชิาท่ีสอบตกในภาค 

2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 

1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 



 - 99 - 

                                   16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด     และตอ้ง

ไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวชิาท่ีมีการสอบซํ้ าซอ้นในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอจบการศึกษาของ

ภาคนั้น 

                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบและ

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไมคื่นเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 

                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวชิามหาวิทยาลยัใชร้ะบบการให้

อกัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการเรียน 

ของนกัศึกษาในแต่ละกระบวนวชิา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 

                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 

                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวชิาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิตของ

กระบวน วชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ังใหน้บัเป็นหน่วยกิต

สะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวชิานั้นมีค่าระดบั

คะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดท่ีระบุวา่เป็นกระบวนวชิาท่ีเทียบเท่า

กนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหน่ึงเท่านั้นเป็นหน่วยกิต

เพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ

สอบไล่ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 

                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวชิาท่ี

นกัศึกษา สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านั้น สาํหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบ

หลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 

                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ใหค้าํนวณ

ดงัน้ี 

                                                                                           

 
                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 
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                                     ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

สะสมไว ้

                ข้อ 17. การบอกเลกิกระบวนวชิา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอกเปล่ียนแปลงใดๆ อีก

ไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวชิาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศงดสอนในภาค

การศึกษานั้น ใหข้อ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงิน

เพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวชิาใดท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนใน

ภาคถดัไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือสภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหส้าํเร็จ

การศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนั้นเป็นโมฆะ และใหย้กเลิกการลงทะเบียน

เรียนนั้น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

                ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลีย่นสาขาวชิา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวชิา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโดยยืน่คาํขอ

ตามแบบ พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานท่ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวชิา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวชิา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 

                ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวทิยาลยั 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้

แต่ 

                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวชิาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนวชิานั้นไวมี้

สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็

จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน ต่อมารู้ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้น

เป็นราย หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดและค่าบาํรุง
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มหาวทิยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษา

ท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

                ข้อ 20. การเสนอช่ือเพือ่รับปริญญาตรี 

                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น

แต่ละ สาขาวชิา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาตรีใน

สาขาวชิานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนกัศึกษาจะตอ้งยืน่คาํขอรับปริญญาตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดท่ี

สาํนกับริการทางวชิาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอน

มาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตามขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอ

ช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตร และมีความ

ประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมีความ

ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะ

ไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 

                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาท่ีสอบได้

อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาท่ีสอบได้

อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในส่ี ทั้งน้ี 

ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดและสอบไดก้ระบวนวชิานั้นมากกวา่หน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียน

และสอบไดก้ระบวนวชิาตามหลกัสูตรใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับ

นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม 

ยกเวน้ สาํหรับผูส้มคัร     ท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตาม ระเบียบ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวชิาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 

หรือระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวทิยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ด้

หน่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือให้

ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวทิยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินใหห้มดส้ินเสียก่อน จึง

จะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 
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                ข้อ 21. การอนุมัติให้ปริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 คร้ัง คือ เม่ือส้ิน

ภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็น

คราวๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน มิฉะนั้น 

จะไม่ ◌่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้พิธีประสาทปริญญา 

                ข้อ 22. การให้อนุปริญญา 

นกัศึกษาอาจยืน่คาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบหลกัสูตรและเง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไว้

ในแต่ละสาขาวชิา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

                ข้อ 23. การให้เหรียญรางวลัแก่ผู้เรียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและขนาดตาม

แบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงไดห้น่วยกิต

สะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

                ข้อ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณพีเิศษให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังและปฏิบัติการ

ตามทีเ่ห็นสมควร 

 

                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                                                            

       
                                                                                                              (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

                                                                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

3ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

3(ฉบับที ่2) 

3พ.ศ. 2552 

________________ 

 

3โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 

3อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

3ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

3ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และขอ้ 14 

และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 

3 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2548” 

3 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

3  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

3  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

3  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

3  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

3 “13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี หรือผู ้

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่

เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

3 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด” 

3 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 

3 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 4 ปี 

ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 

3 การนับระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณเป็น

ภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาคการศึกษา

สุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 

3 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผล

ของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุด

ลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

3 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา

ใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า

เทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้นกัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซ้อนกบัการเทียบวิชาและ

รับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นักศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได ้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียน

กระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่

น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี และไม่น้อยกว่า 180 

หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ3ปริญญาตรีในสาขาวชิานั้นไดเ้ช่นกนั 

3 สําหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ้ 8 และผูท่ี้ได้รับปริญญา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวทิยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้ได้

หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะ

ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

3 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีคณะท่ีสังกดั 

และมายืน่คาํขอรับปริญญาตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ท่ีสาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 
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3ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

 

 

3  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 

3                 ลงนาม       

 
 

                                                                       (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

3                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วา่ดว้ยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ฉบบั ( ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

หมายเหตุ. ใหอ้าจารยน์าํขอ้มูลมาใส่  เพ่ือใหเ้หมือนเล่มท่ี สกอ.พิจารณาแลว้ 


