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ค าน า 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และได้ประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไปแล้วนั้น และในปี 2558 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 จากประกาศทั้งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  และประกาศเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานอองหลักสูตร การเรียนการสอน
อองนิสิต และอาจารย์ อันส่งผลต่อการด าเนินงานในระดับภาควิชา/สาอาวิชา และคณะ
อักษรศาสตร์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรพร้อมกันในคราวเดียว ภายในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 
2561 ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการหลักสูตรอองภาควิชา/สาอาวิชามีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

 ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต ส าหรับภาควิชา/สาอาวิชา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหา
อองระเบียบ อ้อบังคับ ประกาศ อ้อปฏิบัติ อ้อแนะน า แบบฟอร์มที่เกี่ยวอ้องกับการปรับปรุง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่  
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การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตส าหรับภาควิชา/สาขาวิชา 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้งานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดอั้นตอนการปฏิบัติงานอองกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ออง
หน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุอ้อก าหนดที่ส าคัญออง
กระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เอ้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอองบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้แก่
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเอ้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มี อยู่เพ่ือออการรับบริการที่ตรง
กับความต้องการ 

 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานอองภาควิชา/สาอาวิชาตระหนักและเอ้าใจต่อกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการเสนอ
รายวิชาเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
สามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอองภาควิชา/สาอาวิชา  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2. ออบเอต 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมอั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการตั้งแต่การเสนออออนุมัติหลักสูตร 
ปรับปรุง (มคอ.2 รายละเอียดอองหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร  (สมอ.08)  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวอ้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ต่อไป 
 
3. ค าจ ากัดความ 

ในกระบวนการการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตส าหรับภาควิชา/สาอาวิชา  

อองงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค าศัพท์ส าคัญที่ต้องให้ค าจ ากัดความ ดังนี้ 
1. มคอ.2 รายละเอียดอองหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมอองการจัด

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้อองหลักสูตรนั้นๆโดยจะถ่ายทอดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอองบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ
สาอา/สาอาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร  นอกจากนี้  ยังช่วยอธิบายให้นิสิตทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเอ้าใจ
ถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้
และความต้องการอองตนเองได้รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นอ้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเอ้าท างาน 

2. แบบเสนอปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร  (สมอ.08)  หมายถึง หลักสูตรที่ปรับปรุงในระดับรายวิชา เช่น 
การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชาการเพ่ิมรายวิชาเลือกและการเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา (ท าได้ภายใต้
โครงสร้างเดิม) โดยไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

3. “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจอองการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ที่ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเอ้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามรถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษอองอาจารย์ประจ า 
 4. “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาอาวิชาออง
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาอาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาอาวิชาอองหลักสูตร 

 5. “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
 6. “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในกระบวนการการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอองงาน
หลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ และมีความเกี่ยวอ้องกับ
กระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการในกระบวนการ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ภาควิชา/สาอาวิชาที่เสนอออ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  ปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร (สมอ.08) การเปิดรายวิชา การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และการ
ปิดรายวิชา  

2. คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ภาควิชา/สาอาวิชา
ที่เสนออออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  ปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร (สมอ.08) การเปิดรายวิชา การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา 
และการปิดรายวิชา  

3. บุคลากรของงานหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอออปรับปรุง
หลักสูตร การเสนอปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร (สมอ.08) การเปิดรายวิชา  การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และการปิด
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รายวิชา การประสานงานกับภาควิชา/สาอาวิชา ที่ออปรับปรุงหลักสูตร  และคณะกรรมการวิชาการคณะอักษร-
ศาสตร์ในเรื่องการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมรายงานเสนอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
จนถึงรองคณบดีพิจารณาสั่งการ จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการเสนอออปรับปรุงหลักสูตร และการเสนอรายวิชา 
ส่งฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ส านักบริหารวิชาการ  

4. คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบในการออปรับปรุงหลักสูตร  การ
เสนอปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร (สมอ.08)  การเปิดรายวิชา  การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และการปิดรายวิชา  

5. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่ พิจารณาลงนามในแบบรายงานอ้อมูลการพิจารณารายละเอียดออง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) แบบเสนอปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร  (สมอ.08)  แบบ
เสนอเปิดรายวิชา  แบบเสนอแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และแบบเสนอปิดรายวิชา  

6. ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ พิจารณาความครบถ้วนอองเอกสารที่เสนอออปรับปรุงหลักสูตร การ
เสนอปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร (สมอ.08) การเปิดรายวิชา  การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และการปิดรายวิชา 

  
5. การตรวจเอกสาร  

ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการด าเนินงานเกี่ยวกับการออปรับปรุงหลักสูตร การเสนอปรับปรุงแก้ไอ
หลักสูตร (สมอ.08) การเสนอเปิดรายวิชา การแก้ไอรายละเอียดรายวิชา และการปิดรายวิชาอองคณะอักษรศาสตร์ใน
ครั้งนี้  เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ได้รับทราบ เพ่ือเป็นการเสริมสมรรถนะองค์ความรู้ตามสายงาน/ต าแหน่งนี้ โดยได้มีการตรวจสอบประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในประเด็นที่เกี่ยวอ้องหรือสะท้อน
ให้เห็นอ้อก าหนดส าคัญ การก าหนดอั้นตอนแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดหรือกิจกรรมที่มีคุณภาพในการพัฒนา
กระบวนการ คุณภาพ/มาตรฐานในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เลือกจัดท าคู่มือฯ เป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

กฎหมาย/อ้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวอ้อง 
1. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
1.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
1.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558 
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1.7 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 

2. ข้อบังคับ/ประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.1 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 

2.2 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา   ต่างประเทศ พ.ศ. 
2556 

2.3 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 

2.4 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2552 
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6.   ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตส าหรับภาควิชา/สาขาวิชา 

 

 

 

ภาควิชา/สาขาวิชา  ส่งร่างหลักสูตร 
(วิชาเฉพาะสาขา) 

ระยะเวลาด าเนินการ
ในคณะอักษรศาสตร ์

1  เดือน 

งานหลักสูตร  คณะอักษรศาสตร์  ตรวจสอบข้อมลูร่าง
หลักสูตร (วิชาเฉพาะสาขา)  ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2558 

 

คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์พิจารณาร่าง
หลักสูตร (วิชาเฉพาะสาขา) 

หากมีการแก้ไขส่งให้ภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ                  

คณะอักษรศาสตร์ 

 

เมื่อภาควิชา/สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์แล้ว                

งานหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหาร               
คณะอักษรศาสตร์พิจารณา                 

เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ให้ความ
เห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจงานวิจัยและ

พัฒนาวิชาการส่งร่างหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ......)  ให้แก่ส านักบริหาร

วิชาการด าเนินการต่อไป 

                

5  วัน 

10  วัน 

7  วัน 

ระยะเวลาการด าเนินการออง
มหาวิทยาลัย  3  เดือน             

(กรณีปกติ) 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของคู่มือการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ส าหรับภาควิชา/สาขาวิชา  

  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนอองเอกสารที่
บุคลากรเปิดบันทึก หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .....) 

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอองเอกสารที่บุคลากรเปิดบันทึก
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) โดยตรวจสอบจาก 
     1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอองจ านวนเอกสาร                   
(ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/          หัวอ้อดาวน์โหลด      
แบบฟอร์มอองฝ่ายวิชาการ) ประกอบด้วยเอกสารจ านวน  2  ฉบับ ดังนี้ 
         1.1 บันทึกท่ีได้รับจากรองคณบดี โดยบันทึกรองคณบดีต้องลงนามแล้ว 
         1.2  มคอ.2  อองหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
.....) 
     2. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอองการกรอกเอกสาร 
มคอ.2  อองหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) โดย
บุคลากรต้องกรอกอ้อมูลในเอกสารอ้างต้นครบทุกช่องค าถาม  

2. ภาควิชา/สาอาวิชาจัดท าร่าง
หลักสูตร (วิชาเฉพาะสาอา) 
 

ภาควิชา/สาอาวิชาจัดท าร่างหลักสูตร (วิชาเฉพาะสาอา) เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา 

3. ภาควิชา/สาอาวิชาส่งร่าง 
มคอ.2  อองหลักสูตรอักษร-
ศาสตรบัณฑิตให้แก่งาน
หลักสูตร  คณะอักษรศาสตร์   

งานหลักสูตร  คณะอักษรศาสตร์  ตรวจสอบอ้อมูลร่างมคอ.2  อองหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2558  
เสนอคณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์พิจารณา หากมีการแก้ไอส่งให้
ภาควิชา/สาอาวิชาพิจารณาแก้ไอตามอ้อเสนอแนะอองคณะกรรมการวิชาการ                  
คณะอักษรศาสตร์ 

4. ภาควิชา/สาอาวิชาพิจารณา
แก้ไอร่างมคอ.2  อองหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต 
 

เมื่อได้รับบันทึกจากงานหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ ให้แก้ไอร่างมคอ.2  ออง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  ภาควิชา/สาอาวิชาน าอ้อเสนอแนะออง
คณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา และด าเนินการแก้ไอร่างหลักสูตรส่งให้งานหลักสูตร  คณะอักษร-
ศาสตร์เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

http://www.arts.chula.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

  บุคลากรอองภาควิชา/สาอาวิชาผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
ดังนี้ 

1. ต้องรู้ Flow การเสนอหลักสูตรและเอกสาร/แบบฟอร์มที่ต้องใช้ เช่น  การเสนอออปรับปรุง
หลักสูตร  การเสนอออปิดหลักสูตร 

2. ก ากับและตรวจสอบความถูกต้องอองร่างหลักสูตรและเอกสารที่เก่ียวอ้องเสนอให้เป็นไปตาม
อ้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวอ้อง 

3. น าเสนอการเสนอร่างหลักสูตร (การออปรับปรุงหลักสูตร/ปิดหลักสูตร ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอองภาควิชา/สาอาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ) 

4. ต้องรู้นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร 
    4.1 นโยบายการปิดรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันมา 6-8 ปีการศึกษา 
    4.2 การไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ 

- ภาควิชา/สาอาวิชาไม่อาจด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนที่จะได้รับอนุมัติ 
จากมหาวิทยาลัย 

- การอออนุมัติย้อนหลังในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรไม่สมควรปฏิบัติ 

(มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 3/2540-26 สิงหาคม 2540) 

5. หลักสูตรทุกสาอาวิชาที่เปิดสอนจะต้องไม่อัดกับอ้อบังคับ ระเบียบ ประกาศอองมหาวิทยาลัยและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอ่ืนๆ ที่เก่ียวอ้อง รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

6.  ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องด าเนินการตามที่สาอาวิชาก าหนด 
7. จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และ/หรือตามที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรอองส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด เพ่ือให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และทันสมัย 

9. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

9.1 ข้อบังคับ/ประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.1.1 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 

9.1.2 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา   
ต่างประเทศ พ.ศ. 2556 

9.1.3 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2556 
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9.1.4 อ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2552 

9.2 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

9.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

9.2.2   ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

9.2.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

9.2.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

9.2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

9.2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

9.2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 

9.2.8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 

10. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
 1. แบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร 
 5. แบบฟอร์มการบริหารตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  หมวดที่  7  การประกันคุณภาพ 
 6. แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิต (การประชุมพิจารณาอ้อสอบ) ท.ส.๑ 

7. แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิต (การประชุมพิจารณาผลการศึกษา) ท.ส.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไอปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1  
 

เอกสารการเสนอ
หลักสตูรหรือแบบฟอร์ม 
 

บุคลากรเปิดเอกสารการ
เสนอหลักสูตรหรือ
แบบฟอร์มไมเ่ป็นปัจจุบัน
รวมทั้งอาจจัดเตรียมเอกสาร
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทั้งออง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2558 และอองจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

1. บุคลากรอองภาควิชา/สาอาวิชาที่
รับผิดชอบอั้นตอนการตรวจสอบตอ้งศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์มาตรฐานอองจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้งแบบเสนอออความ
เห็นชอบหลักสตูรปรับปรุง อองส านักบริหาร
วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น
ความถูกต้องอองการกรอกเอกสารและความ
ครบถ้วนอองเอกสารเป็นอย่างดี ซึง่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ท่ี 
www.academic.chula.ac.th หรือศึกษาได้
จากคู่มือนี้ ในหัวอ้ออ้ันตอนการปฏิบัติงาน ใน
อั้นตอนท่ี 1 ถ้ามีปัญหาที่ตอบไมไ่ด้ให้สอบถาม
จากผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หรอืหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

2. บุคลากรอองภาควิชา/สาอาวิชาที่
รับผิดชอบอั้นตอนนี้ ต้องมีหน้าทีป่ฏิบัติ
เพิ่มเตมิ คือ ตรวจสอบความครบถ้วนออง
เอกสารที่เสนอออปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) 
เอกสารทีเ่สนอออปรับปรุงแก้ไอหลักสูตร 
(สมอ.08) เอกสารการเปิดรายวิชา การแก้ไอ
รายละเอียดรายวิชา และการปดิรายวิชา 

2  
 

กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ที่เกี่ยวอ้อง 
กับหลักสตูร 

 

บุคลากรไม่เอ้าใจเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทั้งออง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2558 และระเบียบออง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวอ้องกับหลักสตูร 

บุคลากรอองภาควิชา/สาอาวิชาตอ้งศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์มาตรฐานอองจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

3.  
 
ตรวจสอบร่างหลักสูตร 
และเอกสารที่เกีย่วอ้อง 
 

บุคลากรไมไ่ด้ตรวจสอบร่าง
หลักสตูร และเอกสารที่
เกี่ยวอ้องก่อนเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และก่อนส่งร่าง
หลักสตูรให้งานหลักสูตร
ด าเนินการต่อไป  

บุคลากรอองภาควิชา/สาอาวิชาตอ้งมีความ
รอบคอบ ละเอยีด เนื่องจากในหนึง่หัวอ้อออง
ร่างหลักสูตรจะเกี่ยวอ้องในหัวอ้ออ่ืน ๆ ด้วย 
 

 

จะเห็นได้ว่าปัญหา/ความเสี่ยง และวิธีการแก้ไอ/
ลดความเสีย่งสอดคล้องกับการช่วยบรรลุเป้าหมาย
ออง อ้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ร่างหลักสูตรอักษรศา
สตรบณัฑติ สาอาวิชา...... มีเอกสารครบถ้วนในการ
ออปรับปรุงหลักสูตร  

http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/oaa_dcs_curr_update.html
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การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 ปัจจุบันส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการบริการคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (Chulalongkorn University Curriculum Quality Management : CU-CQM) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินตนเองอองหลักสูตร 
2. เพ่ือให้การบริหาร ก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและ

รวดเร็ว 
 

ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) 

 ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) มีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจ านวนมากท่ีต้องน ามาพิจารณา ในแต่ละปีอาจารย์ต้องเอียน
รายงงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามระบบสากล 
แล้วสถาบันจึงสามารถด าเนินการประกันคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการรับรองตามระบบ
สากลนั้นให้สาธารณชนรับทราบ รวมทั้งสามารถอึ้นทะเบียนหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองโดยบันทึกในฐานอ้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (Thai Qualifications 
Register: TQR) ในการเอียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ต้องมีการประชุมหารือ
และฝึกอบรมกันในเบื้องต้นด้วย 

(มติคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559-23 มีนาคม 2559) 
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การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร’ 58 
 

ประเด็น ค าชี้แจง 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หน้าที่ บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
วางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 จ านวน = 5 คน เป็นอาจารย์ประจ าตลอดระยะเวลา
การจัดการศึกษา (สัญญาจ้าง ≥ 9 เดือน ระบุหน้าที่
หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลาตามภาระงาน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 1 หลักสูตร หรือพหุ
วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร (ระดับเดียวกัน) 

 หลักสูตรที่มีแอนงวิชา/กลุ่มวิชา (เรียน ≥ 30 หน่วย
กิต) แต่ละแอนงวิชา/กลุ่มวิชาต้องมีจ านวน ≥ 3 คน  

 
2. คุณสมบัติอองอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 

 จบโทอ้ึนไป หรือ เป็น ผศ./รศ./ศ. วุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาอาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานที่ใช้ออต าแหน่งวิชาการ 1 ชิ้นใน
รอบ 5 ปี 

 อาจารย์ใหม่ ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่สกอ. ก าหนด 
 ไม่จ ากัดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่
ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพ่ือใช้
งานในปีที่ 6 

  
4. สาระอองรายวิชาในหลักสูตร  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน: ให้

ครอบคลุม 
ก) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร 
อ) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาอานั้นๆ  
สอดคล้องตามตลาดแรงงานและความ
ต้องการอองประเทศ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่
ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 
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2. เนื้อหาอองหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  และความต้องการ
อองผู้ใช้บัณฑิต 
4. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม กว้างอวางครบถ้วนในสิ่งที่
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความ
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ 
5. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามี
ความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาออง
หลักสูตร 
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้อองผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมี
พ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามอ้อก าหนดอองหลักสูตร เพ่ือให้
นิสิตส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการอองนิสิต ทันสมัย 
และเป็นที่ต้องการอองตลาดแรงงาน 
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรให้แก่นิสิต มีการควบคุมให้นิสิต
ได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
12. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติใน
เนื้อหาสาระอองสาอาวิชาที่เป็นปัจจุบัน วิชาการศึกษาทั่วไปที่
สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบ
วิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชา
อองหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
14. เนื้อหาสาระอองรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาอาท่ี
เกี่ยวอ้องที่มีความซับซ้อนมีจุดเน้น 

5. การวางระบบผู้สอน 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน: ให้ครอบคลุม 
ก) การก าหนดผู้สอน 

1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และ
ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาอาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการอองผู้สอน) 
2. หลักสูตรควรก าหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มี
ความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
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อ) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผน มคอ. 3 และมคอ. 4 
ค) ป.ตรี: การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับป.ตรีที่มีบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนที่หลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์
ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 รายวิชา) 
3. หลักสูตรต้องก ากับมาตรฐานการท าประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) อองอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัด และการประเมินผลเหมาะสม 
4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการ
ก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 
5. นิสิตที่เรียนต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ที่
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอนเท่าเทียมกัน 
6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

6. กระบวนการเรียนการสอน 1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลาย
กลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้อองนิสิต 
3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต 
(เช่น  ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเอ้าวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่าง
เรียน เพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การ
ประกอบอาชีพ 
6. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
ท างาน  (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน 
เอียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลากหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สื่อสาร (เครืออ่ายทางสังคม Online Learning) 
7. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ  
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน)  
8. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
9. มีการควบคุมมาตรฐานอองแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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10. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น Online Learning  
11. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตอองอาจารย์ 
(ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน)  
12. มีการประเมินการสอนอองอาจารย์ และการน าผลประเมิน
การสอนอองอาจารย์มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนอาจารย์ 
13. มีการถ่ายทอดประสบการณ์อองอาจารย์อาวุโส หรือ
อาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นสู่อาจารย์ในสาอา/หลักสูตร 
14. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินนิสิต 
15. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้อองนิสิต 
16. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้อองนิสิต 
17. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior Project) 
เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใจ 
18. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน
อองอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
19. ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
20. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานออง
นิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยมีส่วนร่วมอองสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 
21. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาความรู้
อองนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เน้น PBL การสอนโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 
22. มีระบบการก ากบัการท างานอองอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอองอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ตาม
จรรยาบรรณอองอาจารย์ 
23. การสร้างเครืออ่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในและ
ต่างประเทศ มี Visiting Professor มาช่วยสอนหรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ และการส่งนิสิตแลกเปลี่ยน 
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 งานหลักสูตร กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ได้ออความร่วมมือให้ภาควิชา/
สาอาวิชาจัดท าแบบรายงานอ้อมูลการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร การบริหารตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ ทุกปีการศึกษา  

การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ปีการศึกษา  .... 

การบริหารตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  หมวดที่  7  การประกันคุณภาพ 
……………………………… 

 

หลักสูตร………………………………………………..……………สาอาวิชา........................................................................  
 

1. หลักสูตร/สาอาวิชาจัดกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ในปีการศึกษา  ….  เพ่ือให้นิสิตเพ่ิมพูนความรู้และ 
  ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนกับอาจารย์ประจ าในหลักสูตร/สาอาวิชา 
 -  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีวิทยากรภายนอกเอ้าร่วม  หรือ 
 -  กิจกรรมที่หลักสูตร/สาอาวิชามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงาน 
   ภาครัฐหรือเอกชน  หรือ 
 -  กิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  ซึ่งหลักสูตรก าหนดให้นิสิตเอ้าร่วม 
     มี/ได้จัดกิจกรรม    ไม่มี/ไม่ได้จัดกิจกรรม 
   ในกรณีที่จัด  จ านวน......ครั้ง  ระบุชื่อกิจกรรม  และวัน-เวลา ที่จัดกิจกรรม 
 …………………………........................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..................................................................... 
      
2.  หลักสูตร/สาอาวิชาได้จัดเก็บอ้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีที่  5  หรือไม่ 
   มี      ไม่มี 
 
3.  (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
   นิสิตทุกคนที่เอ้ารับการศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      มี      ไม่มี 
 
4.  หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตที่มีข้อจ ากัดทางภาษาโดยสนับสนุนให้นิสิตเอ้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
คณะ/หน่วยงานอ่ืน นอกเหนือจากที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตามเงื่อนไอที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ใช่      ไม่ใช่ 
 
5.  หลักสูตร/สาอาวิชามีการทบทวนหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการ  หรือ
มีการเปิดรายวิชาใหม่  หรือเชิญอาจารย์/วิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์สูงมาให้ความรู้แก่นิสิต 
  มี      ไม่มี 
ในกรณีที่มี  ออให้ระบุชื่อรายวิชาที่เปิดใหม่หรือรายวิชาที่เชิญอาจารย์/วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นิสิต 

 ....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
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6.  ร้อยละ  80  อองอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้สื่อประสม (Multimedia) หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
          ใช่ (ระบุจ านวนร้อยละอองอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้สื่อประสมหรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
               ..........................)   
    ไม่ใช่ 
 
 7.  ร้อยละ  80  อองรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  ….. มีผลการประเมินจากนิสิตระดับ 3.51 อึ้นไป 
      ใช่ (ระบุจ านวนร้อยละอองรายวิชา..........................)   ไม่ใช่ 
 
8.  ส าหรับรายวิชาที่มีผลการประเมินจากนิสิตระดับต่ ากว่า  3.51  หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาถัดไป   
      ใช่          ไม่ใช่ 
 
 9.  ร้อยละ  100  อองอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ  (เช่น  เอ้าร่วมการฟัง
บรรยายทางวิชาการ  การสัมมนา  อบรม  การประชุมทางวิชาการ  เป็นต้น) 
      ใช่          ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

……………………………………………………………. 
(....................................................................) 

ประธานหลักสูตร.......................................................... 
สาอาวิชา..................................................................... 

.............../.................................../................ 
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 การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม TQF 
 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 การศึกษาเป็นกลไกที่ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนในสังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุอ 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมี

เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุอ 

TQF: ความหมาย 
 กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้อองผู้เรียน ประกอบด้วย ระดับออง
คุณนวุฒิและเส้นทางการศึกษาสายวิชาการและวิชาชีพ   มาตรฐานผลการเรียนรู้   จ านวนหน่วยกิตท่ีสอดคล้องกับ
เวลาเรียนรู้   ลักษณะอองหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ และกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการเทียบโอนผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 
ประโยชน์ของ TQF 
1. ผู้เรียน   ได้รับการประกันว่าจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีรบัประกันว่าคุณวุฒิที่ได้รับมีความโปร่งใสและเอ้าใจ
ง่ายเกี่ยวกับความรู้   ความสามารถ   และทักษะที่มุ่งหวัง มีความสะดวกและคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ 
2. สถาบันอุดมศึกษา   มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย มีคุณภาพและมีจุดเด่นอองแต่ละสถาบัน 
3. ผู้ใช้ก าลังคน   มีส่วนร่วมในการให้อ้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษา เกิดความมั่นใจใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตและได้บัณฑิตที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
4. ประเทศ   มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน คุณวุฒิอองประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับและสามารถเทียบเคียงกับคุณวุฒิเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีในต่างประเทศ 
 
การทวนสอบ (Verification) 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อองนิสิตเป็นส่วนหนึ่งอองความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอองสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้องด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็น
ที่เอ้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ นั้นคือต้องมีการทวนสอบ ซึ่ง
ผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 
 
แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ของการทวนสอบ TQF 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่อาจารย์ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอองบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลอองนิสิตใน
ระดับคุณวุฒิต่างๆ 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวมีลักษณะกว้างๆ และจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคย
กับสาอา/สาอาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเอ้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้อองสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ซึ่งรวมถึงอองสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วย 
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มคอ. 2 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต: 
 อ้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิต 
   อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละวิชา 
เช่น ทวนสอบจากคะแนนอ้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 
หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
มคอ. 7 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้อองแต่ละรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการออง
รายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและอ้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานและการจัดท ารายงานประจ าภาคการศึกษาอองแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวอ้ออย่างน้อย
ตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการด าเนินการอองรายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการอองประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 6 

 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไอปัญหาอุปสรรคที่เกิดอ้ึน และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ โดยมีหัวอ้ออย่างน้อยตามแบบมคอ. 7 (รายงานผลการ
ด าเนินการอองหลักสูตร) 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 Plan: ก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 Do: ระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 Check: การประเมินผลการปฏิบัติ 
 Act: การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และการประเมินผล 

 Learning Outcomes เป็นมาตรฐานอั้นพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวอ้องได้เอ้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ออง
การจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้อองบัณฑิตที่คาดหวังเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณา
ถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวอ้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ 

 สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุอและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจอองผู้ใช้บัณฑิตและเป็นคนดีออง
สังคม ช่วยเพิ่มความเอ้มแอ็งและอีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) 

 ผู้สอนควรก าหนด Learning Outcomes ใน Course Syllabus ที่ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับท่ีก าหนด
ไว้ใน มคอ. 2 เพราะ TQF เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 
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 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Learning Outcomes ที่ก าหนด 
 ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับ Learning Outcomes ที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่านิสิต

ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง โดยแสดงออกได้ถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สามารถวัดได้ เช่น อธิบายได้  
ลงมือท าได ้สาธิตได้ วางแผนได้ น าเสนอได้ ประยุกต์ได้ สร้างสิ่งใหม่ๆ ได้ 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 (1) คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   + วิธีการสอน + วิธีการประเมิน 
 (2) ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
   + วิธีการสอน + วิธีการประเมิน 
 (3) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   + วิธีการสอน + วิธีการประเมิน 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
   + วิธีการสอน + วิธีการประเมิน 
 (5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลอ การสื่อสาร และการใช้ไอทีที่ต้องพัฒนา 
   + วิธีการสอน + วิธีการประเมิน 
 
วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้ค้นคว้า เอียนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
 สอนแบบเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความจริง 
 บรรยายและใช้กรณีศึกษา 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากการตรงเวลาอองนิสิตในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
 การสอบ 

 
กลยุทธ์การทวนสอบ 
 ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบอ้อสอบอองนิสิต และงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
หลักสูตรโดยนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงาน
เกี่ยวกับทักษะอองบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
การทวนสอบมาตรฐาน (TQF) 

 การทวนสอบ 
o ทวนสอบจากคะแนนอ้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 

 อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการอองรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผล
การเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและอ้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าภาค
การศึกษาอองแต่ละภาคการศึกษา 
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 งานหลักสูตร กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ได้ออความร่วมมือให้ภาควิชา/
สาอาวิชาจัดท าแบบรายงานการทวนสอบ รายละเอียดดังนี้ 

 1.แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิต (การประชุมพิจารณาอ้อสอบ) ท.ส.๑ 

 2.แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อองนิสิต (การประชุมพิจารณาผลการศึกษา) ท.ส.๒ 

 
แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (การประชุมพิจารณาข้อสอบ)  ท.ส.๑ 
  
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาอาวิชา....................................................  
  

ภาคการศึกษา       ต้น           ปลาย             ปกีารศึกษา  ....  
  
 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่มีการจัดสอบ  
จ านวนรายวิชาที่ได้พิจารณาแล้วว่าค าถามในอ้อสอบสอดคล้องกับการวัดผลเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์อองรายวิชา 

 

จ านวนรายวิชาที่ได้พิจารณาแล้วว่าให้ค่าน้ าหนักคะแนนเหมาะสมสอดคล้องกับการ
วัดผลตามวัตถุประสงค์อองรายวิชา 

 

  
แบบบันทึกประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไอท่ีได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
(.................................................................) 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาอาวิชา............................. 
.............../.................................../.............. 
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แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (การประชุมพิจารณาผลการศึกษา)       ท.ส.๒ 
  
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาอาวิชา
.....................................................................................  

 

  

ภาคการศึกษา       ต้น           ปลาย             ปกีารศึกษา  ....  
  
 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานี้  
จ านวนรายวิชาที่ได้พิจารณาแล้วว่าได้รับการประเมินผลถูกต้องตามเกณฑ์ประเมินที่
ระบุไว้ในระบบ CU-CAS 

 

จ านวนรายวิชาที่ได้พิจารณาแล้วว่าค่าเฉลี่ยคะแนน/การกระจายคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ

 

  
แบบบันทึกประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไอท่ีได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………. 
 (.................................................................) 
 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาอาวิชา

............................. 
 .............../.................................../.............. 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 80% มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาจาก 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พิจารณาจาก 

o การประชุมก่อนเปิดเทอม เพื่อการวางแผน ติดตาม 

o การประชุมหลังปิดเทอม เพ่ือติดตามและทบทวนการด าเนินการ 

 มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 1 หลักสูตร 

2. มีการจัดท ารายละเอียดอองหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 มีรายละเอียดอองหลักสูตร (มคอ. 2) 
o ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ 
o ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

3. มีการจัดท ารายละเอียดอองรายวิชา (Course Syllabus) ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 มีรายละเอียดอองรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกรายวิชาก่อนที่เปิดสอน (แยกตามเทอม) 
o เนื้อหาสาระครบ 
o ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) สอดคล้องกับ Curriculum Mapping 
o จ านวนชั่วโมงการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
o ควรจัดท าดัชนีรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม/ปีนั้นๆ 

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานอองหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 มีรายงานผลการด าเนินการอองหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
o เนื้อหาครบ เช่น จ านวนนิสิต และผู้ส าเร็จการศึกษา / การได้งานท า / ผลกระทบจากภายใน-นอก

ต่อหลักสูตร / การประเมินจากผู้ก าลังจะส าเร็จการศึกษา-ผู้ทรงคุณวุฒิ / ตัวบ่งชี้ 12 อ้อ / คุณภาพ
การสอน / แผนการพัฒนา 

5. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  ปีที่แล้ว 

 จาก มคอ. 7 ครั้งก่อน มีการน ามาพัฒนา/ปรับปรุง 
o คุณภาพการสอน, กลยุทธ์การสอน, หรือการประเมินผลการเรียนรู้ (แหล่งอ้อมูลจากนิสิตและ

บัณฑิต, ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้ประเมินภายนอก, ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ) 
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o เป็นการรวบรวมและสรุปประเด็นทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อองนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 อองรายวิชาที่เปิดสอนในแต่  
    ละปีการศึกษา 

 ผลการประเมินอ้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การให้คะแนนอ้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย ตรงตามความจริง 
 การระบุปัญหา/อุปสรรคและอ้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 สนทนากับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 

7. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่ (และอาจารย์พิเศษ) ให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เอ้าใจถึง
หลักสูตรและบทบาทอองรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 

 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ และสรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เอ้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 กรณไีม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลและแนวทางสนับสนุน 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนระบุกิจกรรมการพัฒนา เช่น การเอ้าอบรมสัมมนา และการเอ้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ เป็นต้น  

9. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 แสดงอ้อมูลการพัฒนาทางวิชาการอองบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 50  
o ระบุกิจกรรมการพัฒนา การเอ้าอบรมสัมมนา และการเอ้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เป็นต้น  

10. ระดับความพึงพอใจอองนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจอองนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ต่อคุณภาพอองหลักสูตร 
o ระดับคะแนนมากกว่า 3.5 จาก 5.0  

11. ระดับความพึงพอใจอองผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
o ระดับคะแนนมากกว่า 3.5 จาก 5.0 
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ความพร้อมตามตัวบ่งช้ี (12 ข้อ)  

 หลักฐานประกอบการประเมินหลักสูตร 
 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น การทวนสอบรายวิชา (เน้น LO 

อย่างน้อย 25% อองรายวิชาที่เปิดสอน) ดูอ้อสอบและการตัดเกรด การประเมินการสอน + การใช้กลยุทธ์
การสอนอองอาจารย์ โดยเน้นปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไอปัญหา 

 อ้อมูลการประเมินการสอนแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
 อ้อมูลการปฐมนิเทศ หรือแนะน าอาจารย์ใหม่ 
 อ้อมูลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพอองอาจารย์ปัจจุบัน (ทุกคน) 
 อ้อมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 อ้อมูลการส ารวจความพึงพอใจอองบัณฑิตปีสุดท้าย และผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการ ฯลฯ 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร 

นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรต่างๆ ควรมีความพร้อมที่จะท าการเปิดสอน หากหลักสูตรใดไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันเป็น
เวลา 4 ปีการศึกษาให้ปิดหลักสูตร  

(มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 3/2538-15 มีนาคม 2538) 

2. นโยบายการปิดรายวิชาในหลักสูตร 4 ปีที่ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกัน  6 ปีการศึกษา  

รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรหรือทะเบียนรายวิชาอองมหาวิทยาลัยควรแสดงถึงการเรียนการสอนที่
เกิดอ้ึนจริง จึงให้ปิดรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 4 ปีการศึกษา  

ต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรได้มีมติเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 4 ปี ที่ไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 
6 ปีการศึกษา ให้ปิดรายวิชา 

 (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 2/2537 – 11 มีนาคม 2537, คณะกรรมการมาตรฐาน
หลักสูตร ครั้งที่ 6/2555 – 22 พฤศจิกายน 2555, ครั้งที่ 1/2556 – 4 กุมภาพันธ์ 2556) 

3. นโยบายการไม่ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ 
3.1 ภาควิชา/สาอาวิชาไม่อาจด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

3.2 การอออนุมัติย้อนหลังในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรไม่สมควรปฏิบัติ 

(มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 3/2540-26 สิงหาคม 2540) 
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การเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรเก่า 

 ภาควิชา/สาอาวิชาสามารถออเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรเก่า เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรเก่ามี
ทางเลือกในการเรียนเพ่ิมอึ้น และสามารถทดแทนรายวิชาที่ปิดไปแล้วได้ การเพ่ิมรายวิชานี้ ให้เพ่ิมเฉพาะรายวิชา
เลือกเท่านั้น ถ้าเป็นรายวิชาบังคับ ควรใช้การเทียบรายวิชา ทั้งนี้ ภาควิชา/สาอาวิชาไม่ควรด าเนินการใด ๆ ก่อน
ส านักบริหารวิชาการจะส่งผลการพิจารณากลับมา 

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชาเลือก 

1. ภาควิชา/สาอาวิชาส่งบันทึกอ้อความออเพ่ิมรายวิชาเลือกมายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และจ านวนหน่วยกิต ออง
รายวิชาที่ต้องการเพ่ิมทั้งหมด 

 จะออเพ่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาและปีการศึกษาใด 

2. ฝ่ายวิชาการตรวจสอบและน าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ 
3. ฝ่ายวิชาการส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 
4. ฝ่ายวิชาการส่งบันทึกอ้อความการออเพ่ิมรายวิชาเลือกให้ส านักบริหารวิชาการ 

5. ส านักบริหารวิชาการส่งผลการพิจารณากลับมายังฝ่ายวิชาการคณะ และฝ่ายวิชาการคณะแจ้งให้
ภาควิชา/สาอาวิชาทราบต่อไป 

 

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี 
  

 หลักสูตรเกียรตินิยม (Honors Program) หมายถึง หลักสูตรที่จัดส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษโดยที่
เนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนมีความเอ้มอ้นมากกว่าหลักสูตรปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร 

- ชื่อปริญญา/ชื่อหลักสูตรและสาอาวิชาให้ใช้ชื่อเดิม  

- ด าเนินการในลักษณะการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรปรับปรุงมี 2 โปรแกรม  
              : โปรแกรมปกติ 
               : โปรแกรมเกียรตินิยม ซึ่งอาจมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากันหรือ ต่างกันก็ได้ คือ 

  1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากัน แต่เรียนบางรายวิชาต่างกันโดยอ้ามไปเรียน รายวิชา
ในระดับท่ีสูงกว่า หรือ 

  2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมากกว่าโปรแกรมปกติ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนและสอบ
ยกเว้นบางรายวิชาเพ่ือไปเรียนรายวิชาในระดับท่ีสูงกว่า 

ลักษณะรายวิชาเรียน 
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 - การเรียนรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานอองหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ  

 - เมื่อแยกเอ้าโปรแกรมเกียรตินิยมในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 แล้ว นิสิตสามารถสอบเทียบความรู้เพื่อ 
อ้ามไปเรียนรายวิชาในระดับสูง (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้  

 - มีรายวิชาที่เป็น Project หรือรายวิชาที่เน้นการวิจัยมากกว่าหลักสูตรปกติ 

 - มีรายวิชาเอกัตศึกษาทุกภาคการศึกษา และรายวิชาปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย  

 ทั้งนี้  นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม 

 -  แยกเอ้าโปรแกรมเกียรตินิยมในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 -  ผู้เอ้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมต้องมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 
3.5  แล้วแต่หลักสูตรจะก าหนดตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้เอ้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมไม่สามารถศึกษาได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.5 ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา สามารถย้ายไปเรียนในหลักสูตรปกติได้ 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเกียรตินิยมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาอาในเชิงลึกและมี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อ้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ 

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 1. สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิตที่เอ้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีสุดท้าย 
  2. สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับการท าโครงการวิจัยอนาดเล็ก (ปริญญานิพนธ์) อองนิสิตในชั้นปี
สุดท้าย จ านวน 30,000 บาทต่อคน  

 3. สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จ านวน 10,000 บาทต่อนิสิต 1 คน 

ทุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ทุนโครงการสนับสนุนการเปดิสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษออง
นิสิตระดับปริญญาตรีอองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเอียน  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีอันจะเป็นการเสริม
ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นิสิต 

 2. เพ่ือให้มีรายวิชาที่นิสิตต่างชาติสามารถเรียนร่วมกับนิสิตไทยเพ่ิมมากอ้ึน 
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วิธีด าเนินการ 

 1. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบเสนอออรับการสนับสนุนฯ และเสนอภาควิชาในอั้นต้น โดยแสดงความพร้อมที่
จะปรับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 2. หัวหน้าภาควิชาพิจารณาให้ความเห็น และเสนอรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมายัง
งานกลัดสูตร กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

 3. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 

 4. งานหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาให้ภาควิชา/สาอาวิชา 

 5. เมื่อเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องประกาศให้นิสิตทราบอีกครั้งหลังจากท่ีนิสิตทราบในอั้นตอน
การลงทะเบียนแล้วว่า รายวิชาจะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 6. อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการด าเนินงานมายังงานหลักสูตรและส่งเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการ
สอนให้หัวหน้าภาควิชา ตามเวลาที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอออครั้งที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนใน 
ลักษณะเหมาจ่ายตามจ านวนหน่วยกิตอองรายวิชา หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอออรับการสนับสนุนครั้งถัดไปจะได้รับการ 
สนับสนุนตามจ านวนหน่วยกิตอองรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 ทั้งนี้ กรณีท่ีอาจารย์คนใดคนหนึ่งสอนหลายตอนเรียนในหนึ่งรายวิชาจะสามารถ 
เสนอออรับการสนับสนุนได้เพียง 1 ตอนเรียนเท่านั้น 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1) รายวิชาที่เสนอออรับการสนับสนุนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติระดับ 

ปริญญาตรี (ทุกชั้นปี) หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดตอนเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่เป็นรายวิชาที่เนื้อหา คือ ภาษาอังกฤษ และไม่เป็นรายวิชาสัมมนา/โครงการพิเศษ/
การศึกษาด้วยตนเอง 

2) รายวิชาที่ออรับการสนับสนุนต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ออรับการ 

สนับสนุน 

3) มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในตอนเรียนที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
โดยนิสิตต้องลงทะเบียนในตอนเรียนนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน และต้องมีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 

4) ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับอาจจัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 

สอนด้วยภาษาไทย และกลุ่มที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มท่ีสอนด้วยภาษาไทยจะต้องมีจ านวนรับให้เพียงพอตาม
ความประสงค์อองนิสิต ในกรณีท่ีมีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษกลุ่มเดียว นิสิตจะต้องลงนามให้ความยินยอมให้
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สอนเป็นภาษาอังกฤษและอาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งส าเนาเอกสารการลงนามให้ความยินยอมอองนิสิตให้งานหลักสูตร
ทราบด้วย 

5) ส าหรับรายวิชาที่เคยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว ในกรณีที่ 

รายวิชานั้นมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เอกสาร และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอนคน
เดียวกันสามารถออรับการสนับสนุนได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง 
 

ก าหนดข้อเสนอขอรับการสนับสนุน  
ให้เสนอออรับการสนับสนุนได้ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ส าหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดย

หัวหน้าภาควิชาพิจารณาและเสนอเรื่องมาท่ีงานหลักสูตร กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการก่อนเปิดภาค
การศึกษา ทั้งนี้ งานหลักสูตรจะแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นให้ภาควิชา/สาอาวิชาทราบหลังจากครบก าหนดวัน
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ลดรายวิชาอองส านักงานการทะเบียน ผู้สนใจสามารถ Download แบบเสนอโครงการ
สนับสนุนการเปิดสอนภาควิชาภาษาอังกฤษได้จาก http://www.academic.chula.ac.th 
สอบถามอ้อมูล โทร. 0-2218-4875 / 0-2218-4923 
 
การรายงานผล 
 1. ภาควิชาให้นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวกรอกแบบส ารวจความคิดเห็นและประมวลผลรายวิชาภายใน
สัปดาห์สุดท้ายอองการเรียนการสอน 
 2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานและส่งมายังงานหลักสูตร ภายใน 1 เดือน เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารและสื่อท่ีใช้ประกอบการสอนให้หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1 เดือน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
 
 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 

การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเอ้ือให้นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาปกติ ในอณะเดียวกันสามารถเชื่อมการศึกษาต่อเนื่องไปยังระดับปริญญาโทและส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาที่กระชับกว่าแผนการศึกษาปกติ หลักสูตรสามารถพัฒนากระบวนการด้านการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีศักยภาพสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาอาวิชาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันภายในระยะเวลา 5 ปีได้ 

 คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้ก าหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
และแนวทางการด าเนินการไว้ดังนี้ 

เกณฑ์ด้านหลักสูตร 
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1. หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทจะต้องเป็นสาอาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน 
2. โครงสร้างอองหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมีรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี (senior project) เพ่ือให้ 

นิสิตเริ่มท าวิจัยซึ่งอาจน ามาใช้ต่อยอดสู่งานวิทยานิพนธ์ได้ และต้องอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ
ปริญญาโทได้ด้วย 

 
           3. หลักสูตรระดับปริญญาโทต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นงานวิจัย แบบ ก (1) คือ แบบที่ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และอาจเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต เนื่องจากสามารถ
จัดแผนการศึกษาให้สั้นลงได้โดยง่าย และไม่ต้องน ารายวิชามาเทียบโอนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอองการนับรายวิชาซ้ า 

แนวทางการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประสงค์จะบริหารแบบต่อเนื่อง ร่วมกันก าหนด
คุณสมบัติอองนิสิตและเกณฑ์การรับนิสิต รวมทั้งจัดแผนการศึกษาให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ได้ในระยะเวลาสั้นกว่าแผนการศึกษาปกติ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกาศให้อาจารย์ในหลักสูตรทั้งสองระดับและนิสิตในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีได้รับทราบ 

3. นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3) ผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตร
ปริญญาโทที่บริหารแบบต่อเนื่อง แจ้งต่ออาจารย์ที่นิสิตประสงค์จะออให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท ทั้งนี้อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญา
ตรี (senior project) เพ่ือความต่อเนื่องอองงานวิจัย 

การยกเว้นจ านวนหน่วยกิตที่ได้เรียนในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 เพ่ือให้นโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทสามารถเอ้ือให้นิสิตระดับปริญญา
ตรีศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากอ้ึน  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 16 มิถุนายน 
2553 จึงมีมติเห็นชอบให้นิสิตที่ต้องการเอ้าสู่การจัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท สามารถ
โอนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตเรียนเกินจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาออยกเว้นได้
ทั้งหมด ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 

แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนิสิตที่สนใจเลือกศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี จนถึง 
ระดับปริญญาโท 

1. แนวทางการด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประสงค์จะเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกศึกษา
ในลักษณะต่อเนื่อง ร่วมกันก าหนดคุณสมบัติอองนิสิต เกณฑ์การรับนิสิตเอ้าสู่ทางเลือกนี้ และจัดแผนการศึกษาให้
นิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาสั้นกว่าแผนปกติ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกาศให้คณาจารย์ในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีรับทราบ 
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 3. นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
อองจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดอองหลักสูตร และมีความประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาโท ให้แจ้งต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับ
ปริญญาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้วย 
(Senior Project) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องอองงานวิจัย 
 4. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประเมินศักยภาพในการศึกษาอองนิสิต           
เพ่ือออความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
 5. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรเห็นชอบแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีได้โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และคระกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเหล่านี้จะไม่นับให้เป็นส่วนหนึ่ง
อองการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่ให้น าสัญลักษณ์ที่ได้รับไปคิดค านวณผลการศึกษาตลอดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี 
 6. ก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตต้องสมัครเอ้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท             
แผน ก. เท่านั้น โดยนิสิตจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโทก าหนด 
 7. เมื่อนิสิตเอ้าสู่ระดับปริญญาโทแล้ว ให้โอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในอ้อ 5 ที่ได้รับการประเมินผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B ไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท พร้อมทั้งสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษาที่ได้รับ    
และให้น าไปคิดค านวณผลการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2. ข้อสังเกต 

 1. ความเชื่อมโยงอองโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีและการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทเป็นหัวใจ
ส าคัญอองการด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย/อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวอ้องจะต้องเอ้าไปดูแลและให้ค าแนะน าแก่นิสิต
อย่างใกล้ชิดในการก าหนดหัวอ้อวิจัยและออบเอตงานวิจัยให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
 2. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
     2.1 แผน ก แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต ถ้าก าหนดให้เรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คณะกรรมการบริการหลักสูตรควรวางแผนให้นิสิตเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 1 ใน 3 อองจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนอองหลักสูตรปริญญาโท (รายวิชา
เหล่านี้จะไม่นับให้เป็นส่วนหนึ่งอองการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
     2.2 แผน ก แบบ ก1 มีจ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต ซึ่งท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต เมื่อ
นิสิตเอ้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรก 15 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่สอง 15 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน 6 หน่วยกิต 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรวางแผนให้นิสิตพัฒนางานวิจัยจนสามารถน าไปเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการได้ในภาคการศึกษาที่สอง หากนิสิตด าเนินการได้ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและสามารถส่ง
วิทยานิพนธ์ได้ทันตามก าหนดอองบัณฑิตวิทยาลัย ก็สามารถอออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยได้ใน
ปีการศึกษานั้น ซึ่งใช้เวลาการศึกษาระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี นับจากท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอองหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีนั้น นิสิตทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าได้เป็น
อย่างดี ในอณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่เป็นภาษาหลัก หรือภาษาสากลเพิ่มอึ้นหรือทดแทน
ภาษาอังกฤษได้ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมีหลักการที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบว่า
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศนั้นอยู่ในระดับที่มีสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  

 (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 5/2542-4 พฤษภาคม 2542) 

การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

 นิสิตไม่สามารถลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกอองชั้นปีที่ 1 เนื่องจากโครงการที่นิสิตต้องการ
ลาพักในช่วงดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งไม่เป็นประโยชน์
โดยตรงต่อนิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 5/2539-17 กันยายน 2539) 

การโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 ระบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิต โดยฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ ระบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UMAP CREDIT TRANSFER 
SCHEME หรือ UCTS) พัฒนาโดย UNIVERSITY MOBILITY IN ASIA PACIFIC (UMAP) เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก UMAP เกิดจากการริเริ่มอองประเทศ
ออสเตรเลีย โดย Australian Vice-Chancellors Committee (AVCC) ที่เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมความร่วมมือทาง
การศึกษา และระบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยยุโรป (EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND 
ACCUMULATION SYSTEM หรือ ECTS) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ยุโรป โดยใช้พื้นฐานจากชั่วโมงท างานจริงอองนักศึกษา นับทั้งเวลาเรียนและเวลาที่ท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 

การที่นิสิตมีโอกาสไปเรียนรู้ในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและถือเป็นนโยบายเพื่อความเป็นชาติออง
คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชา/สาอาวิชาจึงควรมีส่วนร่วมโดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในเชิงวิรัชกิจแก่เจ้าหน้าที่ออง
ภาควิชา/สาอาวิชาโดยมีอาจารย์คอยแนะน าให้ค าปรึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนอ้ามมหาวิทยาลัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามอ้อบังคับอองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(มติคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559-20 เมษายน 2559) 

 

การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ต้องสอบผ่านตามเงื่อนไขรายวิชา (prerequisite) 
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ภาควิชา/สาอาวิชาที่ต้องการออยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ต้องสอบผ่านตามเงื่อนไอรายวิชา (prerequisite) 
ต้องด าเนินการออยกเว้นมาที่งานหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์แรกอองการเปิดภาคการศึกษา 

(มติคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559-23 มีนาคม 2559) 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา......................................................... 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 
1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชา/สาอาวิชา...........................................  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  อาจารย์ผู้สอน 
 

2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
             อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว ท้ังนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 

  หลักสตูรระดับปริญญาตร ี
   คุณวุฒิ : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ผลงาน : อย่างน้อย 1 รายการ (ผลงานปจัจบุันและย้อนหลังไดไ้มเ่กิน 5 ปี)  
     เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
     (ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 
 
  

 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-สกุล 
เลอประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาอาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตรฉบับนี้) 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ บทความวชิาการ 
  

ผลงานวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

25... 25... 25... 25... 

1                
2                
3                

........                

........                
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2.2  อาจารย์พิเศษ 

 
ระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะ/สว่นงานเชิญมาท าหน้าท่ีสอน ซึ่งตอ้งมีคุณสมบัติดังนี้ 

             หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
             คุณวุฒิ              :   ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
             ประสบการณ์   :   มีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
             ภาระงาน          :   มีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา   
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลอประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาอาวิชา และ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1.      

2.      

3.      
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3.  หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาอา 60 - 66  หน่วยกิต 
3.1   โครงสร้างหลักสูตร   

 ภาควิชา.............................เปิดสอนวิชาเฉพาะสาอาวิชา.................................. แบบวิชาเอกเด่ียว/วิชาเอก-โท/วิชาโท 
ส าหรับนสิิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็นวิชาโทส าหรบันิสิตที่เรียนวิชาเอกสาอาอื่นท้ังในคณะและนอกคณะที่เลือกเรยีน
เป็นวิชาโท ดังนี ้
 
 3.1.1 โปรแกรมปกติ 

  3.1.1.1 แบบวิชาเอกเด่ียว       ..........  หน่วยกิต  
           วิชาบังคับ   ..............  หน่วยกิต 

          วิชาเลือก   ............... หน่วยกิต 
วิชาโท    ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอกคณะ  18  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ...........  หน่วยกิต 
     วิชาเลือก   ........... หน่วยกิต 

 
  3.1.1.2 แบบวิชาเอก - โท        ........   หน่วยกิต  

      1)  วิชาเอก       .........  หนว่ยกิต 
            วิชาบังคับ   ..............  หน่วยกิต 

          วิชาเลือก   ............... หน่วยกิต 
               2)  วิชาโท             18 หน่วยกิต 

นิสิตเอกสาอาวิชา...........................ที่เลือกเรยีนแบบวิชาเอก – โท  ต้องเลือกเรยีนวิชาโทสาอา
อื่นจากในคณะหรือนอกคณะ  18 หน่วยกิต 

 
วิชาโท    ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอกคณะ      18  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ   ...........  หน่วยกิต 
     วิชาเลือก    ........... หน่วยกิต 

 
 3.1.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
   3.1.2.1 แบบวิชาเอกเด่ียว     ............... หนว่ยกิต 

วิชาบังคับ   ...........  หน่วยกิต 
     วิชาเลือก    ........... หน่วยกิต 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบณัฑติศึกษา โดยความเห็นชอบอองคณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูรปริญญาบัณฑติ สาอาวิชา................................ รวม................. หน่วยกิต  ปรญิญานิพนธ์ รวม  8  หน่วยกิต และ 
เรียนรายวิชาเลือกอีก .................... หน่วยกิต 

     
3.1.2.2 แบบวิชาเอก - โท     ............... หนว่ยกิต 

  1)  วิชาเอก    ...........  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ   ...........  หน่วยกิต 

     วิชาเลือก    ........... หน่วยกิต 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบณัฑติศึกษา โดยความเห็นชอบอองคณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูรปริญญาบัณฑติ สาอาวิชา................................ รวม................. หน่วยกิต  ปรญิญานิพนธ์ รวม  8  หน่วยกิต และ 
เรียนรายวิชาเลือกอีก .................... หน่วยกิต 
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2)  วิชาโท     18 หน่วยกิต 
 นิสิตที่เรียนสาอาวิชา...............................................เป็นวิชาเอกต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ 
หรือนอกคณะ  18  หน่วยกิต 

 
4.  รายวิชา  

4.1  โปรแกรมปกติ 
4.2.1.1 แบบวิชา..................................     ...................หน่วยกิต 

   4.2.1.1.1  วิชาเอก      ..................หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ   ...............  หนว่ยกิต 
 22xxxxx  .....................................................   x (x-x-x)  

  ....................................................  
 22xxxxx .....................................................   x (x-x-x)  

  ....................................................   
 

วิชาเลือก    ..............  หน่วยกิต 
 22xxxxx  .....................................................   x (x-x-x)  

  .................................................... 
 22xxxxx .....................................................   x (x-x-x)  

  ....................................................   
 

4.2.1.1.2  วิชาโท         18  หน่วยกิต 
 นิสิตเอกสาอาวิชา......................ตอ้งเลือกเรียนวิชาโทสาอาอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 

18  หน่วยกิต 
 
 

4.2.1.2 วิชาโท           18  หน่วยกิต 
ส าหรับนสิิตที่เรียนวิชาเอกสาอาอ่ืนท้ังในคณะและนอกคณะ ที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทใหเ้ลือกเรียนจาก

รายวิชาต่อไปนี ้
 22xxxxx  .....................................................   x (x-x-x)  

  ....................................................  
 22xxxxx .....................................................   x (x-x-x)  

  ....................................................   
 

4.2.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
 4.2.2.1  แบบวิชา...................      .........  หน่วยกิต 
  4.2.2.1.1  วิชาเอก      ......  หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ    .......  หน่วยกิต 
   เรียนรายวิชาเหมือนกับโปรแกรมปกติ 
   วิชาเลือก     ....... หน่วยกิต 
 

เรียนรายวิชาเหมือนกับโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา หรือรายวิชาระดับบณัฑิตศึกษาโดยความ
เห็นชอบอองคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบณัฑิต สาอาวิชา.............................. และปริญญานิพนธ์   รวม  20 หน่วยกิต 

22 xxxxx เอกัตศึกษา 1     3 (0-9-0) 
 Independent Study I 

22 xxxxx เอกัตศึกษา 2     3 (0-9-0) 
    Independent Study II 
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  22 xxxxx เอกัตศึกษา 3     3 (0-9-0) 
 Independent Study III  

       22 xxxxx เอกัตศึกษา 4     3 (0-9-0) 
     Independent Study IV  

22 xxxxx ปริญญานิพนธ์ 1      4 หน่วยกิต 
     Senior Project I  

22 xxxxx ปริญญานิพนธ์ 2      4 หน่วยกิต 
 Senior Project II  

 
  4.2.2.1.2  วิชาโท       18  หน่วยกิต                

นิสิตเอกสาอาวิชา..................................ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะหรือ 
นอกคณะ  18  หน่วยกิต 
 

4.3 แผนการศึกษา   
 4.3.1 โปรแกรมปกติ 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 

รวม    ........หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 

รวม    ........หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 

รวม    ........หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 

รวม    ........หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 

รวม    ........หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
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 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 
รวม    ........หน่วยกิต 

4.3.2 โปรแกรมเกียรตินิยม 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 
   22xxxxx  เอกัตศึกษา 1         3   หน่วยกิต 

             หรือ 
   วิชาระดับบณัฑิตศึกษา        3    หน่วยกิต 

รวม     ........ หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 
   22xxxxx  เอกัตศึกษา 2         3   หน่วยกิต 

             หรือ 
   วิชาระดับบณัฑิตศึกษา        3    หน่วยกิต 

รวม     ........ หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 
   22xxxxx  เอกัตศึกษา 3         3   หน่วยกิต 

             หรือ 
   วิชาระดับบณัฑิตศึกษา        3    หน่วยกิต 

รวม     ........ หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

 22xxxxx  .....................................................   ........หน่วยกิต   
 22xxxxx .....................................................   ........หน่วยกิต 
   22xxxxx  เอกัตศึกษา 4         3   หน่วยกิต 

             หรือ 
   วิชาระดับบณัฑิตศึกษา        3    หน่วยกิต 

รวม     ........ หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
                  วิชาเลือก           ........ หน่วยกิต 

22xxxxx ปริญญานิพนธ์ 1           4   หน่วยกิต 
รวม      ........ หน่วยกิต 

 
 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

22xxxxxx  ปริญญานิพนธ์ 2          4   หน่วยกิต 
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รวม       4   หน่วยกิต 
 

 
4.4 ค าอธิบายรายวิชา   

 ดูค าอธิบายรายวิชา  ในภาคผนวก  ก 
   
4.5 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

ดูเปรียบเทียบอ้อแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรงุในภาคผนวก  อ 
 
4.6  แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ภาคผนวก  ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 22xxxxx  ช่ือรายวิชาภาษาไทย...................................  x (x-x-x)  
  เนื้อหารายวิชาภาษาไทย............................ 
 

   ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ............................. 
   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ.....................................     

  เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ....................... 
 

   
 22xxxxx  ช่ือรายวิชาภาษาไทย.................................  x (x-x-x)  

(เงื่อนไอรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 22xxxxxx ........................  
หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรยีน)  
เนื้อหารายวิชาภาษาไทย.......................... 

   
    ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ.......................... 
   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ..................................     

  เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ..................... 
 

 22xxxxx*  ช่ือรายวิชาภาษาไทย...................................  x (x-x-x)  
  เนื้อหารายวิชาภาษาไทย............................ 
 

   ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ............................. 
   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ.....................................     

  เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ....................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  รายวิชาเปิดใหม่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 
จ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเฉพาะ               จ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเฉพาะ                
โปรแกรมปกต ิ   โปรแกรมปกต ิ   
แบบวิชาเอกเดี่ยว   แบบวิชาเอกเดี่ยว    
   วิชาบังคับ                วิชาบังคับ              
   วิชาเลือก                 วิชาเลือก               
แบบวิชาเอก - โท      แบบวิชาเอก - โท       
 1.   วิชาเอก   1.   วิชาเอก   
            วิชาบังคับ                         วิชาบังคับ              
            วิชาเลือก                          วิชาเลือก               
2.  วิชาโท   
    นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะหรือ
นอกคณะ  21  หน่วยกิต 

21 2.  วิชาโท   
    นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะหรือ
นอกคณะ  

18  

วิชาโท     
  ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
และนอกคณะ 

21 วิชาโท     
  ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
และนอกคณะ 

18  

       วิชาบังคับ                    วิชาบังคับ              
       วิชาเลือก                     วิชาเลือก               
โปรแกรมเกยีรตินิยม  โปรแกรมเกยีรตินิยม   
แบบวิชาเอกเดี่ยว    แบบวิชาเอกเดี่ยว     
   วิชาบังคับ                วิชาบังคับ              
    วิชาเลือก 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรอืรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาบัณฑติ  สาอาวิชา
.........................และปริญญานิพนธ์  รวม 20 หน่วยกิต  
และต้องเรียนรายวิชาเลือกอกี....หน่วยกิต 

     วิชาเลือก 
(นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรอืรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาบัณฑติ  สาอาวิชา
.........................และปริญญานิพนธ์  รวม 20 หน่วยกิต  
และต้องเรียนรายวิชาเลือกอกี....หน่วยกิต)   

  

แบบวิชาเอก - โท  แบบวิชาเอก - โท   
 1.   วิชาเอก   1.   วิชาเอก   
           วิชาบังคับ                        วิชาบังคับ              
            วิชาเลือก 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรอืรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาบัณฑติ  สาอาวิชา
.........................และปริญญานิพนธ์  รวม  20  หนว่ยกิต  
และเลือกเรียนวิชาเลือกอกี ........หน่วยกิต   

             วิชาเลือก 
(นิสติต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรอืรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาบัณฑติ  สาอาวิชา
.........................และปริญญานิพนธ์  รวม  20  หนว่ยกิต  
และเลือกเรียนวิชาเลือกอกี ........หน่วยกิต)   

  

2.  วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 
  นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะหรือ
นอกคณะ 21 หนว่ยกิต 

21 2.  วิชาโท   
  นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะหรือนอก
คณะ 

18  

วิชาโท 
   ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 

21 วิชาโท 
   ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 

18  

       วิชาบังคับ                    วิชาบังคับ              
       วิชาเลือก                     วิชาเลือก               

 
 
 
 
 

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 
โปรแกรมปกต ิ  โปรแกรมปกต ิ   
แบบวิชาเอกเดี่ยว     แบบวิชาเอกเดี่ยว    
          วิชาบังคับ         
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
          วิชาเลือก                                 คงเดิม   
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
แบบวิชาเอก - โท      แบบวิชาเอก - โท       
1.  วิชาเอก                                1.  วิชาเอก                                 
          วิชาบังคับ         
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3                            คงเดิม   
          วิชาเลือก         
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
22xxxxx  .................................... 3    
2.  วิชาโท    21 2.  วิชาโท    18  
นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะ 
หรือนอกคณะ  21  หนว่ยกิต 

 นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจาก
ในคณะหรือนอกคณะ  

  

วิชาโท                              21 วิชาโท                              18  
  ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและ
นอกคณะ    

   ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะ
และนอกคณะ    

  

    วิชาบังคับ      วิชาบังคับ   
      วิชาเลือก        วิชาเลือก   
          วชิาบงัคับ                วชิาบงัคับ       
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
          วชิาเลือก                วชิาเลือก       
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
22xxxxx  .................................... 3 22xxxxx  .................................... 3  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

โปรแกรมเกยีรตินิยม  โปรแกรมเกยีรตินิยม   
แบบวิชาเอกเดี่ยว     แบบวิชาเอกเดี่ยว      
วิชาบังคับ      วิชาบังคับ       
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  .............................. 3 22xxxxx  .............................. 3  
22xxxxx  .............................. 3 22xxxxx  .............................. 3  
วิชาเลือก      วิชาเลือก       
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  .............................. 3 22xxxxx  .............................. 3  
และเรียนรายวิชาต่อไปนี้  20  หน่วยกติ 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 1 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 2 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 3 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 4 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์1 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์2 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

และเรียนรายวิชาต่อไปนี้  20  หน่วยกติ 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 1 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 2 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 3 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 4 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์1 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์2 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

 

แบบวิชาเอก - โท  แบบวิชาเอก - โท   
1.   วชิาเอก  1.   วชิาเอก   
         วิชาบังคับ               วิชาบังคับ       
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
       วิชาเลือก             วิชาเลือก       
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
22xxxxx  ............................... 3 22xxxxx  ............................... 3  
และเรียนรายวิชาต่อไปนี้   20  หน่วยกติ 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 1 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 2 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 3 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 4 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์1 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์2 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

และเรียนรายวิชาต่อไปนี้  20  หน่วยกติ 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 1 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 2 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 3 
22xxxx xx  เอกัตศึกษา 4 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์1 
22xxxx xx  ปริญญานิพนธ ์2 

 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

 

2.  วิชาโท   
  ให้เลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะและ
นอกคณะ    21  หน่วยกิต 

21 2.  วิชาโท   
  ให้เลือกเรียนวิชาโทสาอาอื่นจากในคณะและนอก
คณะ     

18  
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอย่างการกรอก มคอ.2   

ในส่วนของสาขาวิชา  
 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) 

 
1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาอาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2.  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ 
บทความ
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการ 

ในลักษณะอื่น 

ผลงาน
วิชาการรับ
ใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

1 อ.ดร.สืบพงศ์  ช้างบุญชู  
3-1004-00554-38-4 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
ร.บ. 

Linguistics and  Applied 
Linguistics 
Linguistics and Applied 
Linguistics 
การระหวา่งประเทศ 

Peking University 
 
Beijing Language and  
Culture University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
 

2548 
 

2542 

1   2   270 270 270 270 

2 อ.ดร.ธีรวัฒน์  ธีรพจน ี 
3-1013-00330-46-9 

Ph.D. 
 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. (เกียรตินิยม) 

Linguistics and Applied 
Linguistics 
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน 

Peking University 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
 

2550 
2547 

1   3 1 1 180 290 270 270 

3 อ.ดร.ศศรักษ์  เพชรเชิดชู  
3-1015-01745-13-5 

Ph.D. 
 
อ.ม. 
อ.บ. (เกียรตินิยม) 

Linguistics and Applied 
Linguistics 
ภาษาจีน 
ภาษาจีน 

Nanjing Normal  
  University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
 

2543 
2539 

2 1     270 270 270 270 
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2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ 
บทความ
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการ 

ในลักษณะอื่น 

ผลงาน
วิชาการรับ
ใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

1 รศ.ดร.พัชนี  ตั้งยืนยง 
3-1009-00470-34-1 

อ.ด. 
 
M.A. 
 
ร.บ. (เกียรตินิยม) 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
Chinese Language and 
Literature 
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
University of 
Wisconsin-Madison 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
 
2531 
 
2523 

3  2 3   270 270 270 270 

2 ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 
5-1015-99045-35-4 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Chinese Language and 
Literature 
Chinese Language and 
Literature 
ภาษาจีน 
 

University of  
Wisconsin-Madison 
University of  
Wisconsin-Madison
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546 
 
2537 
 
2533 

1  1 2   270 270 270 270 

3 ผศ.ดร.ชัญญพร  จาวะลา 
3-1007-00701-72-2 

Ph.D. 
 
อ.ม. 
อ.บ. (เกียรตินิยม) 

Eastern Languages and 
Literatures  (Chinese) 
ภาษาจีน 
ภาษาจีน 

University of Hawaii 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2552 
 
2544 
2541 

2 1  3 1  270 270 270 270 

4 อ.ดร.ศันสนีย์ เอกอัจฉรยิา 
3-1014-01891-17-2 

อ.ด. 
ศศ.ม.  
M.A. 
อ.บ. 

ภาษาจีน 
ภาษาจีนเป็ภาษาต่างประเทศ 
English 
ภาษาจีน 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Pune 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
2549 
2546 
2543 

5 1  3   270 180 180 270 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ 
บทความ
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการ 

ในลักษณะอื่น 

ผลงาน
วิชาการรับ
ใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

5 อ.อภิรดี เจริญเสนีย ์
3-1015-02076-51-2 

MA 
อ.บ. 

Chinese Philology 
ภาษาจีน 

Peking University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2553 
2548 

2      270 270 270 270 

 
2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
3-1006-00758-60-9 

ศาสตราจารย์พิเศษ  Ph.D. 
 
M.A. 
 
อ.ม.  
อ.บ. (เกียรตินิยม) 

Asian Languages and Literature 
Chinese, University of Washington 
Asian Languages and Literature 
(Chinese), University of 

Washington 
ภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
Prapin Manomaivibool. 2556. “A Sketch of Chinese Studies in Thailand” น าเสนอ 
ในการประชุม the 5th World Forum on Chinese Studies จัดโดย Institute of Chinese 
Studies, Shanghai Academy of Social Sciences (23 - 24 มีนาคม 2556) 
Prapin Manomaivibool. 2558. “Intellectual paths of Thailand’s first generation China 
scholars: a research note on encountering and choices of Khien Theeravit and Sarasin 
Viraphol”.  Asian Ethnicity. Vol.16 No.1 January 2015. Oxfordshire: Routledge. pp. 59-77. 
巴平、郭小芳. 2016. 泰国汉语教学现状《民俗典籍文字研究》. 
北京商务印书馆. 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

     ต ารา     
ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์. 2558. ภาษาจีนกลางอั้นพื้นฐาน 2. พร้อม CD-ROM. พิมพ์ครั้งท่ี 5. (แก้ไอ
ปรับปรุง) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 315 หน้า. 
ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์. 2559. ภาษาจีนกลางอั้นพื้นฐาน I. พร้อม CD-ROM. พิมพ์ครั้งท่ี 9. (แก้ไอ
ปรับปรุง)  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 322 หน้า. 

2 ZOU LINGSHENG 
G32938607 

ศาสตราจารย์ B.A. Chinese Language and Literature, Beijing 
Normal University 

Zou, Lingsheng. 2013. The symptoms of Chinese four tones’ teaching and the ways 
to overcome them .Journal of Guizhou University. No.3 

3 ZHANG LIJUN 
E25456184 
 

รองศาสตราจารย์  M.A. 
 
B.A. 
 

Chinese Language and Literature, Peking 
University 
Chinese Language and Literature, Anhui 
Educational College 
 

งานวิจัย 
The Language Value of Supertext Social Language Intercourse, Shengli Oilfield Staff 
University Journal  1. 1999 
Analysis of the Applying of Metaphor’s Vehicles, Journal of Yantai University 3.2002 
ต ารา 
Selected Readings in Poetry of the Tang Dynasty—10 chapter, the People's 
Literature Publishing Company 2002 
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3.  หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมวิชาเอก     66    หน่วยกิต 

 
  3.1  โครงสร้างหลักสูตร   

   ภาควิชาภาษาตะวันออกเปิดสอนวิชาเอกสาอาวิชาภาษาจีน แบบวิชาเอกเด่ียว ส าหรับนิสติที่เลือกเรยีนเป็น
วิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท  ส าหรับนิสติที่เรยีนวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี ้

 

   3.1.1 โปรแกรมปกติ 
แบบวิชาเอกเด่ียว     66  หน่วยกิต  

วิชาบังคับ   36  หน่วยกิต 
วิชาเลือก    30  หน่วยกิต 

วิชาเลือกในสาอา      18  หน่วยกิต 
วิชาเลือกนอกสาอา     12  หน่วยกิต  

 
วิชาโท  ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอกคณะ 18 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ   9  หน่วยกิต 
วิชาเลือก      9  หน่วยกิต 

 
   3.1.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
    ผู้ที่เอ้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรยีนในช้ันปีท่ี 1  ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 

และเรียนรายวิชาในหลักสตูรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กรณไีด้แตม้เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ออง
มหาวิทยาลยั คือ 3.50  ให้อยู่ในดุลยพินิจอองคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 

    ทั้งนี้ นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แตม้เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.60 และหากไมส่ามารถสอบได้
แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติโดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาเอกตั
ศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม เป็นหน่วยกิตอองโปรแกรมปกตไิด้ 

    แบบวิชาเอกเด่ียว        66 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ   36  หน่วยกิต 
วิชาเลือก    30  หน่วยกิต 

วิชาเลือกในสาอา     20  หน่วยกิต 
วิชาเลือกนอกสาอา    10  หน่วยกิต  

 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบณัฑติศึกษา โดยความเห็นชอบอองคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรปริญญาบณัฑิต สาอาวิชาภาษาจีน  รวม   
12 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ รวม  8  หน่วยกิต 
 

  4.  รายวิชา  
4.1  โปรแกรมปกติ 

4.1.1 แบบวิชาเอกเด่ียว     66 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ   36 หน่วยกิต 

2222203  ภาษาจีนกลาง 3   3 (3–0–6) 
     Chinese III 

2222225  การอ่านภาษาจีน 1   3 (3–0–6) 
     Chinese Reading I 
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2222328  ภาษาจีนโบราณ 1   3 (3–0–6) 

     Classical Chinese I 
   2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง   3 (3–0–6) 
     Chinese Grammar 
   2222342  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน  3 (3–0–6) 
     Evolution of the Chinese Characters 
   2222343  สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง  3 (3–0–6) 
     Chinese Phonetics 
   2222344  การแปลจีน – ไทย   3 (3–0–6) 
     Translation: Chinese – Thai 
   2222425* การอ่านหนังสือพิมพ์จีน   3 (3–0–6) 
     Reading of Chinese Newspaper  
   2222437  การเอียนภาษาจีน 1  3 (3–0–6) 
     Chinese Writing I 
   2222444  การแปลไทย – จีน   3 (3–0–6) 
     Translation: Thai – Chinese 
   2222451  ประวัติวรรณคดีจีน 1  3 (3–0–6) 
     History of Chinese Literature I 
   2222452  ประวัติวรรณคดีจีน 2  3 (3–0–6) 
     History of Chinese Literature II 

   
วิชาเลือก    30  หน่วยกิต 
      วิชาเลือกในสาขา          18 หน่วยกิต                       
2222121  ภาษาจีนกลางส าหรับผู้เริ่มเรียน 1  3 (2–2–5) 

Chinese for Beginners I 
2222122  ภาษาจีนกลางส าหรับผู้เริ่มเรียน 2  3 (2–2–5) 

Chinese for Beginners II 
2222125  สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 1   1 (0–2–1) 

Basic Chinese Conversation I 
2222126  สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 2   1 (0–2–1) 

Basic Chinese Conversation II 
2222127* เอ้าใจภาษาจีน    3 (3–0–6) 

Understanding Chinese   
2222128* การฟังภาษาจีนเบื้องต้น   3 (3–0–6) 

Basic Chinese Listening  
2222204  ภาษาจีนกลาง 4     3 (3–0–6) 

Chinese IV 
2222221  ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1  3 (2–2–5) 

Chinese Listening and Speaking Skills I 
2222222  ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2  3 (2–2–5) 

Chinese Listening and Speaking Skills II 
 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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2222226  การอ่านภาษาจีน 2     3 (3–0–6) 

Chinese Reading II 
2222230  ศิลปะการเอียนตัวอักษรจีน     3 (3–0–6) 

Chinese Calligraphy 
2222311  การพูดภาษาจีนในท่ีชุมนุมชน    3 (2–2–5) 

Chinese Public Speaking 
2222329  ภาษาจีนโบราณ 2      3 (3–0–6) 

Classical Chinese II 
2222361  ภาษาจีนด้านความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3–0–6) 

Chinese for International Relations 
2222362  ภาษาจีนธุรกิจ     3 (3–0–6) 

Chinese for Business 
2222391  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรอืวัฒนธรรมจีน 1 3 (3–0–6) 

Selected Studies of Chinese Language or Culture I 
2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรอืวัฒนธรรมจีน 2 3 (3–0–6) 

Selected Studies of Chinese Language or Culture II 
2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรอืวัฒนธรรมจีน 3 3 (3–0–6) 

Selected Studies of Chinese Language or Culture III 
2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรอืวัฒนธรรมจีน 4 3 (3–0–6) 

Selected Studies of Chinese Language or Culture IV 
2222417  ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน ์    3 (3–0–6) 

Chinese from Audio-Visual Media 
2222418  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจีน  3 (3–0–6) 

Chinese Computer and Information Technology  
2222438  การเอียนภาษาจีน 2    3 (3–0–6) 

Chinese Writing II 
2222453  สัมมนาเรื่องสั้นและนวนิยายจีนสมัยใหม่  3 (3–0–6) 

Seminar in Modern Chinese Fiction 
2222461  ภาษาจีนด้านการท่องเที่ยว     3 (3–0–6) 

Chinese for Tourism 
 

      วิชาเลือกนอกสาขา              12    หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนรายวิชาจากสาอาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือรายวิชาในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ โดยรายวิชานอกสาอาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรอักษรศาสตรบัณฑติ สาอาวิชาภาษาจีน และสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก
ในสาอาเป็นรายวิชาเลือกนอกสาอาได ้
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4.1.2 วิชาโท        18  หน่วยกิต 

ส าหรับนสิิตวิชาเอกสาอาอ่ืนท้ังในคณะและนอกคณะเลือกเรยีนเป็นวิชาโท 
                   
 วิชาบังคับ     9  หน่วยกิต 

2222112  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   3 (3–0–6) 
Chinese for Communication II 

2222213  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3   3 (3–0–6) 
Chinese for Communication III 

2222214  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4   3 (3–0–6) 
Chinese for Communication IV 

 
  วิชาเลือก      9  หน่วยกิต 

2222111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   3 (3–0–6) 
Chinese for Communication I 

2222227  ทักษะการอ่านภาษาจีน 1   3 (3-0-6) 
Chinese Reading Skill I 

2222228  ทักษะการอ่านภาษาจีน 2   3 (3-0-6) 
Chinese Reading Skill II 

2222229  การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0-6) 
Chinese Listening and Speaking for Communication I 

2222231  การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3 (3-0-6) 
Chinese Listening and Speaking for Communication II  

2222232  ปริทัศน์วัฒนธรรมจีน   3 (3-0-6) 
Introduction to Chinese Culture 

  2222331  ทักษะการเอียนภาษาจีน   3 (3-0-6)    
   Chinese Writing Skill 
  2222332  ภาษาจีนเพื่อการต่างประเทศ   3 (3-0-6) 

Chinese for Foreign Affairs 
  2222333  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

Chinese for Business Communication 
   2222334 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3 (3–0–6) 

Chinese for Standardized Tests 

4.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
 4.2.1  แบบวิชาเอกเด่ียว      66    หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ               36    หน่วยกิต   
  เรียนรายวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกต ิ   
 
                วิชาเลือก                  30    หน่วยกิต 
    เลือกเรยีนรายวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกติ จ านวน 10 หน่วยกิต และเรยีนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือ

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบอองกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาอาวิชาภาษาจีน 
จ านวน 12 หน่วยกิต อีกทั้งปริญญานิพนธ์  จ านวน  8  หน่วยกิต 

2222591  เอกัตศึกษา 1   3 (1-6-2) 
Individual Study I 

2222592  เอกัตศึกษา 2   3 (1-6-2) 
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Individual Study II 

2222593  เอกัตศึกษา 3   3 (1-6-2) 
Individual Study III 

2222594  เอกัตศึกษา 4   3 (1-6-2) 
Individual Study IV  

2222597  ปริญญานิพนธ์ 1    4 หน่วยกิต 
Senior Project I  

2222598  ปริญญานิพนธ์ 2    4 หน่วยกิต 
Senior Project II   
 

 4.3 แผนการศึกษา   
   4.3.1  โปรแกรมปกติ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น 
    วิชาเลือก     0-4  หน่วยกิต  
    รวม  0-4 หน่วยกิต 
 
     ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 
  วิชาเลือก     0-4  หน่วยกิต  
    รวม  0-4 หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
  2222203   ภาษาจีนกลาง 3       3 หน่วยกิต 
  2222225  การอ่านภาษาจีน 1       3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก       3–6 หน่วยกิต 

รวม            9–12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 
    วิชาเลือก             9–12 หน่วยกิต 
       รวม       9–12 หน่วยกิต 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น 
  2222328   ภาษาจีนโบราณ 1            3 หน่วยกิต           
       2222343   สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง      3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก                             3–6 หน่วยกิต 
       รวม           9–12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 
  2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง       3 หน่วยกิต 
  2222342  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน      3 หน่วยกิต 
  2222344  การแปลจีน – ไทย       3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก                              3–6 หน่วยกิต 
       รวม          12–15 หน่วยกิต 
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     ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 

  2222425   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน            3 หน่วยกิต 
  2222437   การเอียนภาษาจีน 1      3 หน่วยกิต 
  2222444   การแปลไทย – จีน       3 หน่วยกิต 
  2222451   ประวัติวรรณคดีจีน 1      3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก             0–3 หน่วยกิต 
       รวม        15 หน่วยกิต 
 
 
     ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 
  2222452   ประวัติวรรณคดีจีน 2      3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก             3–6 หน่วยกิต 
       รวม             6–9 หน่วยกิต 
 
  4.3.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
     ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น 
    วิชาเลือก     0-4  หน่วยกิต  
    รวม  0-4 หน่วยกิต 
 
     ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 
  วิชาเลือก     0-4  หน่วยกิต  
    รวม  0-4 หน่วยกิต 
 
 

           ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น 
  2222203   ภาษาจีนกลาง 3       3 หน่วยกิต 
  2222225  การอ่านภาษาจีน 1       3 หน่วยกิต 
  2222591  เอกัตศึกษา 1        3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก     0-3 หน่วยกิต 
       รวม           9-12 หน่วยกิต 
      ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 
  2222592  เอกัตศึกษา 2         3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก     0-3 หน่วยกิต 
       รวม             3-6 หน่วยกิต 
 

      ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น 
  2222328   ภาษาจีนโบราณ 1            3 หน่วยกิต           
       2222343   สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง      3 หน่วยกิต 
  2222593  เอกัตศึกษา 3         3 หน่วยกิต 
           รวม               9 หน่วยกิต 
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      ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 
  2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง       3 หน่วยกิต 
  2222342  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน      3 หน่วยกิต 
  2222344  การแปลจีน – ไทย       3 หน่วยกิต 
  2222594  เอกัตศึกษา 4         3 หน่วยกิต 
       รวม              12 หน่วยกิต 
 
      ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 

  2222425   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน            3 หน่วยกิต 
  2222437   การเอียนภาษาจีน 1      3 หน่วยกิต 
  2222444   การแปลไทย – จีน       3 หน่วยกิต 
  2222451   ประวัติวรรณคดีจีน 1      3 หน่วยกิต 
  2222597  ปริญญานิพนธ์ 1        4 หน่วยกิต 
       รวม           16 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 
  2222452   ประวัติวรรณคดีจีน 2      3 หน่วยกิต 
  2222598  ปริญญานิพนธ์  2       4 หน่วยกิต 
       รวม               7  หน่วยกิต 
 
 

4.4 ค าอธิบายรายวิชา   
   ดูค าอธิบายรายวิชา  ในภาคผนวก  ก 
  

4.5  เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ดูเปรียบเทียบอ้อแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรงุในภาคผนวก  อ 

 
 4.6  แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ตัวอย่าง 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

  1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิิต 
1.  มีความรู้ทางด้านภาษา วรรณคดีและ
วัฒนธรรมจีนในระดับดมีาก สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเช่ือมโยงความรู้กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวอ้อง  

ก าหนดให้นิสติเรยีนวิชาในสาอาวิชาเอก 66 
หน่วยกิต 

2.  มีทักษะทางภาษาจีนที่ดีมาก สามารถไป
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพและเผยแพร่
ความรูสู้่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดให้นิสติเรยีนรายวิชาในหลกัสูตรที่พัฒนา
ทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่านและ
การเอียน 

3.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาจีนในการ
ท างานและแสวงหาความรู้เพิม่เตมิไดด้้วย
ตนเอง 

1.  ก าหนดให้นิสิตท างานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม มสี่วนร่วมในกิจกรรมอองสาอาวิชา คณะ
และหน่วยงานอ่ืนๆทีเ่กี่ยวอ้องทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยั  
2.  สนับสนุนให้นิสิตฝึกงานหรือทศันศึกษายัง
ต่างประเทศ 
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  2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ   
- มีความรู้พื้นฐานในภาษา วรรณคดี
และวัฒนธรรมจีนรวมท้ังศาสตร์ท่ี
เกี่ยวอ้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต  

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย การ
แสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับมอบหมาย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

   1.2 รู้ลึก 
 – มีความรู้ความเอ้าใจภาษา 
วรรณคดีและวัฒนธรรมจีนท่ีเรียนมา
อย่างเป็นระบบ ท้ังหลักการ ทฤษฎี 
และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ท่ี
ทันสมัยในสาอาวิชาท่ีเกี่ยวอ้อง 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย  การระดม
สมอง  การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม  
- มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในสังคมอย่างสันติ 
 

การสอนแบบบรรยายและอภิปรายโดย
สอดแทรกประเด็นคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ความซ่ือสัตย์ ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การตรงต่อเวลา 
เป็นต้น ก าหนดให้นิสิตเอ้าร่วมกิจกรรม
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
- การประเมินการมีส่วนร่วมในชั้น 
  เรียน 
- ประเมินการเอ้าร่วมกิจกรรมออง 
  นิสิต 

   2.2 มีจรรยาบรรณ 
- มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกา
อองสังคม ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน   
การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

3. คิดเป็น 
   3.1 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลและคิดแบบองค์รวม 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย  การระดม
สมอง  การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

  3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก
พื้นฐานอองความรู้ที่เรียน 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย  การระดม
สมอง  การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

   3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 
- สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมา 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย  การระดม
สมอง  การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ท าเป็น 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ 
- มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานในศาสตร์สาอาวิชา
ภาษาจีน ติดตามความก้าวหน้า รู้วิธี
แก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

 
การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย  การระดม
สมอง  การแสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

   4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาจีนและภาษาไทยได้ดีมาก
ท้ังการฟัง พูด อ่านและเอียน เพื่อ
สื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ 
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีในการ
อ่าน และสามารถสื่อสารด้วยการพูด 
ฟัง และเอียนในระดับดีพอสมควร 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  การอภิปราย การศึกษา
ค้นควา้อิสระ 
 

- การสอบอ้อเอียน  
- การสอบปากเปล่า 
- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
 

   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
ในการสื่อสารและค้นคว้าอ้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสอนแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง/ในสถานการณ์จริง  
การท ารายงานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  การ
แสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับมอบหมาย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- การประเมินการบ้าน 
- การประเมินรายงาน 
 

   4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
-มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
ระดับพื้นฐาน 

ก าหนดให้นิสิตเรียนรู้ผ่านการอบรม
ทางคณิตศาสตร์และสถิติอองคณะ 

ประเมินจากการเอ้าอบรมอองนิสิต 

   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ 
- สามารถวางแผนและด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และท างานเป็นหมู่คณะ 

ก าหนดให้นิสิตท ารายงานกลุ่ม และ/
หรือจัดค่ายภาษา ร่วมจัดโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีนใน
เทศกาลและโอกาสต่างๆ    

- ประเมินจากการท ารายงานกลุ่ม 
- ประเมินจากการเอ้าร่วมกิจกรรม 
  อองนิสิต 
 

5. ใฝ่รู้ 
   5.1 ใฝ่รู้ 
- แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 
การท ารายงานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  การ
แสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับมอบหมาย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

- ประเมินรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้  
- รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการใน
การเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

การท ารายงานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  การ
แสดงผลการสืบค้นท่ีได้รับมอบหมาย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 

- ประเมินรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 
- มีคุณสมบัติในการเป็นผู้น าท่ีดี เช่น 
กล้าแสดงออก กล้าหาญ หนักแน่น 
รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความ
คิดเห็นอองผู้อื่น เป็นผู้น ากลุ่ม
กิจกรรมได้ในระดับและสถานการณ์
ท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีอองตนเองท้ังในฐานะ
ผู้น าและผู้ตาม 

ก าหนดให้นิสิตเอ้าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมภาวะผู้น า 

ประเมินจากการเอ้าร่วมกิจกรรมออง
นิสิต 

7. มีสุขภาวะ 
- ตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการ 
และดูแลสุอภาพกายและจิตออง
ตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้ 

ก าหนดให้นิสิตเอ้าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุอภาวะ 

ประเมินจากการเอ้าร่วมกิจกรรมออง
นิสิต 
 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
-มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิต
อาสา ไม่ดูดาย มุ่งท าประโยชน์ให้
สังคม 

ก าหนดให้นิสิตเอ้าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรม
ท่ีมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

ประเมินจากการเอ้าร่วมกิจกรรมออง
นิสิต 
 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกา
ภิวัตน์ 
- ส านึกคุณค่าแห่งความเป็นไทย 
ตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนา
เปลี่ยนแปรอองบริบททางสังคม  
- สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ี
มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความ
เป็นตัวอองตัวและทะนุบ ารุงสืบสาน
วัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน 
และมีสันติสุอ 

การสอนแบบอภิปรายโดยสอดแทรก
การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและจีน
ในประเด็นท่ีเกี่ยวอ้อง 

ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
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ตัวอย่าง 
 

แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping
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3. แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  
       ความรับผดิชอบหลักอองรายวิชา           ความรับผิดชอบรองอองรายวิชา 
 

รายวิชา 
มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ 
ผู้น า 

มีสุข
ภาวะ 

มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6 7 8 9 
วิชาบังคับ 
2222203  ภาษาจีนกลาง  3                   

2222225  การอ่านภาษาจีน 1                   

2222328  ภาษาจีนโบราณ 1                   

2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง                   

2222342  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน                   

2222343  สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง                   

2222344  การแปลจีน – ไทย                   

2222425* การอ่านหนังสือพิมพ์จีน                    

2222437  การเอียนภาษาจีน 1                   

2222444  การแปลไทย – จีน                   

2222451  ประวัติวรรณคดีจีน 1                   

2222452  ประวัติวรรณคดีจีน 2                   

 

 

 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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รายวิชา 
มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ 
ผู้น า 

มีสุข
ภาวะ 

มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6 7 8 9 
วิชาเลือก 
2222121   ภาษาจีนกลางส าหรับผู้เริ่มเรียน  1                   

2222122   ภาษาจีนกลางส าหรับผู้เริ่มเรียน  2                   

2222125   สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 1                   

2222126   สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 2                   

2222127*  เอ้าใจภาษาจีน                     

2222128*   การฟังภาษาจีนเบื้องต้น                    

2222204   ภาษาจีนกลาง  4                   

2222221   ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน   1                                   

2222222   ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน  2                   

2222226   การอ่านภาษาจีน 2                    

2222230   ศิลปะการเอียนตัวอักษรจีน                   

2222311   การพูดภาษาจีนในท่ีชุมนุมชน                   

2222329   ภาษาจีนโบราณ 2                   

2222361   ภาษาจีนด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

                  

2222362   ภาษาจีนธุรกิจ                   

 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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รายวิชา 
มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ 
ผู้น า 

มีสุข
ภาวะ 

มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6 7 8 9 
2222391  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 1 

              
    

2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 2 

              
    

2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 3 

              
    

2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 4 

              
    

2222417  ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์                    

2222418  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              จีน 

                  

2222453  สัมมนาเรื่องสั้นและนวนิยายจีน 
              สมัยใหม่ 

                  

2222461  ภาษาจีนด้านการท่องเท่ียว                    

2222591  เอกัตศึกษา 1                   

2222592  เอกัตศึกษา 2                   

2222593  เอกัตศึกษา 3                   

2222594  เอกัตศึกษา 4                   
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รายวิชา 
มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ 
ผู้น า 

มีสุข
ภาวะ 

มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6 7 8 9 
2222597  ปริญญานิพนธ์ 1                     

2222598  ปริญญานิพนธ์ 2                    

2222112  ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 2                   

2222213  ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 3                   

2222214  ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 4                   

วิชาโท (วิชาเลือก) 
2222111  ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1                   

2222227  ทักษะการอ่านภาษาจีน 1                   

2222228  ทักษะการอ่านภาษาจีน 2                   

2222229  การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการ 
              สื่อสาร 1 

                  

2222231  การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการ 
              สื่อสาร 2 

                  

2222232  ปริทัศน์วัฒนธรมจีน                   

2222331  ทักษะการเอียนภาษาจีน                   

2222332  ภาษาจีนเพื่อการต่างประเทศ                   

2222333  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                   
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รายวิชา 
มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ 
ผู้น า 

มีสุข
ภาวะ 

มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

ด ารงความ
เป็นไทยใน

กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6 7 8 9 
2222334* ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน                   

   
 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  

1. การบรรยาย ประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีน 
2. ชมรมและค่ายภาษาจีน 
3. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม่
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ตัวอย่าง 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

2222122  ภาษาจีนกลางส าหรับผู้เริ่มเรียน 2  3 (2–2–5) 
(เงื่อนไอรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2222121 ภาษาจีนกลาง 
ส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรยีน) 
ศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง  การเดินทาง  การตดิต่อสื่อสาร  
โครงสร้างไวยากรณ์ และรปูประโยคพื้นฐานภาษาจีนกลาง  
ความรู้อักษรจีน 1,000 ตัว 
Chinese for Beginners II  
CHIN BEGINNERS II 
(CONDITION: PRER 2222121 CHINESE FOR BEGINNERS I  
OR CONSENT OF FACULTY) 
Vocabulary on directions, travels, communication;  
basic Chinese grammatical structures and sentence patterns; knowledge of 1,000 
Chinese characters. 

 
2222127* เอ้าใจภาษาจีน    3 (3–0–6) 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรพินอิน อักษรจีนสองระบบ  
ชนิดอองค า  และโครงสร้างประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐาน  
Understanding Chinese 
UNDERSTAND CHINESE 
Chinese sound system; Chinese phonetic alphabet Pinyin;  
two systems of Chinese characters; Chinese parts of speech  
and basic syntax. 

 
2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาหรอืวัฒนธรรมจีน 2 3 (3-0-6) 

การศึกษาภาษาหรือวัฒนธรรมจีนในหัวอ้อใดหัวอ้อหนึ่งหรือหลายหวัอ้อ 
Selected Study in Chinese Language or Culture II 
SEL CHIN LC II 
Study of one or more topics in Chinese Language or culture. 

 
2222592  เอกัตศึกษา 2     3 (1-6-2) 

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวอ้อท่ีน่าสนใจด้านภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมจีน 
หัวอ้อใดหัวอ้อหนึ่งหรือหลายหัวอ้อ 
Independent Study  II 
INDEPT  STUD  II 
In-depth study of one or more topics of special interest in  
the Chinese language, literature or culture. 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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ตัวอย่าง 

 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
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โครงสร้างหลักสูตร 

            
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.  2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

จ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเฉพาะ 72 จ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเฉพาะ 66 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
โปรแกรมปกต ิ  โปรแกรมปกต ิ   
แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 แบบวิชาเอกเดี่ยว 66  
    วิชาบังคับ            48     วิชาบังคับ            36 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
    วิชาเลือก             24     วิชาเลือก             30 เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต

และแบ่งออกเป็นวิชา
เลือกในสาอาและ
วิชาเลือกนอกสาอา 

        วิชาเลือกในสาอา    18 
       วิชาเลือกนอกสาอา     
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก
สาอาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือ
รายวิชาในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ รายวิชา
เลือกนอกสาอาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาอาวิชาภาษาจีน 
และสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกใน
สาอาเป็นรายวิชาเลือกนอกสาอาได้ 

12 

วิชาโท 
ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งใน
คณะและนอกคณะ 

21 วิชาโท 
ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะ
และนอกคณะ 

18 ลดจ านวนหนว่ยกิต 

    วิชาบังคับ            12     วิชาบังคับ            9 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
    วิชาเลือก             9     วิชาเลือก             9 คงเดิม 
โปรแกรมเกยีรตินิยม  โปรแกรมเกยีรตินิยม   
แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 แบบวิชาเอกเดี่ยว  66 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
    วิชาบังคับ            48     วิชาบังคับ            36 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
    วิชาเลือก             
(นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา
หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต  
สาอาวิชาภาษาจีน และปริญญา
นิพนธ์  รวม  20  หนว่ยกิต และเรียน
รายวิชาเลือกอกี 4 หน่วยกิต) 

24 วิชาเลือก             
       วิชาเลือกในสาอา    
(นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรอื
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต  สาอาวิชา
ภาษาจีน และปริญญานพินธ์  รวม  20  
หน่วยกิต) 

30 
20 
 

เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต
และแบ่งเป็นวิชา
เลือกในสาอาและ
วิชาเลือกนอกสาอา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.  2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

     
 

            วิชาเลือกนอกสาอา     
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก
สาอาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือ
รายวิชาในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ รายวิชา
เลือกนอกสาอาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาอาวิชาภาษาจีน 
และสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกใน
สาอาเป็นรายวิชาเลือกนอกสาอาได ้

10 เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต
และแบ่งเป็นวิชา
เลือกในสาอาและวิชา
เลือกนอกสาอา 

 
รายวิชา 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.  2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

โปรแกรมปกต ิ  โปรแกรมปกต ิ   
แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 แบบวิชาเอกเดี่ยว 66 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
วิชาบงัคับ 48 วิชาบงัคับ 36 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
2222203  ภาษาจีนกลาง  3 3 2222203  ภาษาจีนกลาง  3 3 คงเดิม 
2222204  ภาษาจีนกลาง  4 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222225  การอา่นภาษาจีน 1 3 2222225  การอา่นภาษาจีน 1 3 คงเดิม 
2222226  การอา่นภาษาจีน 2 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222328  ภาษาจีนโบราณ 1 3 2222328  ภาษาจีนโบราณ 1 3 คงเดิม 
2222329  ภาษาจนีโบราณ 2 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง 3 2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง 3 คงเดิม 
  2222342  วิวัฒนาการตวัอักษรจีน 3 ย้ายมาจากวิชาเลือก 
2222343  สัทศาสตร์ภาษาจีน 
              กลาง 

3 
2222343  สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง 

3 คงเดิม 

2222344  การแปลจีน – ไทย 3 2222344  การแปลจีน – ไทย 3 คงเดิม 
2222423  การอา่นหนังสือพิมพ ์
              จีน 1 

3   ยกเลิก 

  2222425* การอา่นหนังสือพิมพจ์ีน 3 รายวิชาใหม ่
2222437  การเอียนภาษาจีน 1 3 2222437  การเอียนภาษาจีน 1 3 คงเดิม 
2222438  การเอียนภาษาจีน 2 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222444  การแปลไทย – จีน 3 2222444  การแปลไทย – จีน 3 คงเดิม 
2222451  ประวัตวิรรณคดี 
              จีน 1 

3 
2222451  ประวัตวิรรณคดีจีน 1 

3 
คงเดิม 

2222452  ประวัตวิรรณคดี 
              จีน 2 

3 
2222452  ประวัตวิรรณคดีจีน 2 

3 
คงเดิม 

2222453  สัมมนาเร่ืองสั้นและ 
              นวนยิายจีนสมัยใหม ่

3 
  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.  2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

วิชาเลือก 24 วิชาเลือก 30 เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต
และแบ่งเป็นวิชา
เลือกในสาอาและ

วิชาเลือกนอกสาอา 
  วิชาเลือกในสาขา 18  
2222121  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 1 

3 2222121  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 1 

3 คงเดิม 

2222122  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 2 

3 2222122  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 2 

3 คงเดิม 

2222123  ภาษาจีนกลาง 1 3   ยกเลิก 
2222124  ภาษาจีนกลาง 2 3   ยกเลิก 
2222125  สนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น  
             1 

1 2222125  สนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น  
             1 

1 คงเดิม 

2222126  สนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น  
              2 

1 2222126  สนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น  
              2 

1 คงเดิม 

  2222127* เอ้าใจภาษาจีน 3 รายวิชาใหม ่

  2222128*การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3 รายวิชาใหม ่

  2222204  ภาษาจีนกลาง  4 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222221  ทักษะการฟังและการพูด 
              ภาษาจีน 1 

3 2222221  ทักษะการฟังและการพูด 
              ภาษาจีน 1 

3 คงเดิม 

2222222  ทักษะการฟังและการพูด 
              ภาษาจีน 2 

3 2222222  ทักษะการฟังและการพูด 
              ภาษาจีน 2 

3 คงเดิม 

  2222226  การอา่นภาษาจีน 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222230  ศิลปะการเอียนตวัอกัษร 
              จีน 

3 2222230  ศิลปะการเอียนตวัอกัษร 
              จีน 

3 คงเดิม 

2222311  การพูดภาษาจีนในที ่
              ชุมนุมชน 

3 2222311  การพูดภาษาจีนในที ่
              ชุมนุมชน 

3 คงเดิม 

  2222329  ภาษาจนีโบราณ 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222342  วิวัฒนาการตวัอักษรจีน 3   ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
2222361  ภาษาจีนด้านความ 
              สัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

3 2222361  ภาษาจีนด้านความ 
              สัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

3 คงเดิม 

2222362  ภาษาจีนธุรกิจ 3 2222362  ภาษาจีนธุรกิจ 3 คงเดิม 
2222391  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือวัฒนธรรม                   
              จีน 1 

3 2222391  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือวัฒนธรรม                   
              จีน 1 

3 คงเดิม 

2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 2 

3 2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 2 

3 คงเดิม 

2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 3 

3 2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 3 

3 คงเดิม 

2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 4 

3 2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
              ภาษาหรือวัฒนธรรมจีน 4 

3 คงเดิม 

 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หน่วยกิต หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.  2561) 
หน่วย
กิต 

ความแตกต่าง 

2222417  ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์  3 2222417  ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์    3 คงเดิม 

2222418  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
              สารสนเทศจีน   

3 2222418  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
              สารสนเทศจีน    

3 คงเดิม 

2222424  การอา่นหนังสือพิมพจ์ีน 2 3   ยกเลิก 

  2222438  การเอียนภาษาจีน 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
  2222453  สัมมนาเร่ืองสั้นและนว 

              นิยายจีนสมยัใหม ่
3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

2222461  ภาษาจีนด้านการท่องเท่ียว  3 2222461  ภาษาจีนด้านการท่องเท่ียว   3 คงเดิม 

2222462  ภาษาจีนเพื่อการทดสอบ 
              มาตรฐาน 

3 
 

 ยกเลิก 

2222471  การศึกษาอิสระ 3   ยกเลิก 

  วิชาเลือกนอกสาขา 
(นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก
สาอาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือ
รายวิชาในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ 
รายวิชาเลือกนอกสาอาตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาอาวิชา
ภาษาจีน และสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเลือกในสาอาเป็นรายวิชาเลือก
นอกสาอาได้) 

12  

วิชาโท 
ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะ
และนอกคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโท 

21 วิชาโท 
ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาอาอื่นทั้งในคณะ
และนอกคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโท 

18 ลดจ านวนหนว่ยกิต 

วิชาบงัคับ                    12 วิชาบงัคับ                    9 ลดจ านวนหนว่ยกิต 

2222111  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 1 

3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

2222112  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 2 

3 2222112  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 2 

3 คงเดิม 

2222113  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 3 

3 2222113  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 3 

3 คงเดิม 

2222114  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 4 

3 2222114  ภาษาจีนกลางเพื่อการ 
              สื่อสาร 4 

3 คงเดิม 

วิชาเลือก 9 วิชาเลือก 9  
  2222111  ภาษาจีนกลางเพื่อการ         

              สื่อสาร 1 
3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

2222227  ทักษะการอา่นภาษาจีน 1 3 2222227  ทักษะการอา่นภาษาจีน 1 3 คงเดิม 

2222228  ทักษะการอา่นภาษาจีน 2 3 2222228  ทักษะการอา่นภาษาจีน 2 3 คงเดิม 
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2222229  การฟังและการพูด 
              ภาษาจีนเพือ่การ 
              สื่อสาร 1 

3 2222229  การฟังและการพูด 
              ภาษาจีนเพือ่การ 
              สื่อสาร 1 

3 คงเดิม 

2222231  การฟังและการพูด 
              ภาษาจีนเพือ่การ 
              สื่อสาร 2 

3 2222231  การฟังและการพูด 
              ภาษาจีนเพือ่การ 
              สื่อสาร 2 

3 คงเดิม 

2222232  ปริทัศน์วัฒนธรรมจีน 3 2222232  ปริทัศน์วัฒนธรรมจีน 3 คงเดิม 
2222331  ทักษะการเอียนภาษาจีน 3 2222331  ทักษะการเอียนภาษาจีน 3 คงเดิม 
2222332  ภาษาจีนเพื่อการ 
              ต่างประเทศ 

3 2222332  ภาษาจีนเพื่อการ 
              ต่างประเทศ 

3 คงเดิม 

2222333  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
              ธุรกจิ 

3 2222333  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
              ธุรกจิ 

3 คงเดิม 

 
 2222334* ภาษาจีนเพือ่การ 

              ทดสอบมาตรฐาน 
3 รายวิชาใหม ่

โปรแกรมเกยีรตินิยม  โปรแกรมเกยีรตินิยม   
แบบวิชาเอกเดี่ยว         72 แบบวิชาเอกเดี่ยว           66 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
วิชาบงัคับ 48 วิชาบงัคับ 36 ลดจ านวนหนว่ยกิต 
2222203 ภาษาจีนกลาง  3 3 2222203  ภาษาจีนกลาง  3 3 คงเดิม 
2222204 ภาษาจีนกลาง  4 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222225 การอ่านภาษาจีน 1 3 2222225  การอา่นภาษาจีน 1 3 คงเดิม 
2222226 การอ่านภาษาจีน 2 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222328 ภาษาจีนโบราณ 1 3 2222328  ภาษาจีนโบราณ 1 3 คงเดิม 
2222329 ภาษาจีนโบราณ 2 3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222341 ไวยากรณ์จีนกลาง 3 2222341  ไวยากรณ์จีนกลาง 3 คงเดิม 
  2222342  วิวัฒนาการตวัอักษรจีน  ย้ายมาจากวิชาเลือก 
2222343 สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง 3 2222343  สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง 3 คงเดิม 
2222344 การแปลจีน – ไทย 3 2222344  การแปลจีน – ไทย 3 คงเดิม 
2222423 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 3   ยกเลิก 

  2222425*การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 รายวิชาใหม ่

2222437 การเอียนภาษาจีน 1 3 2222437  การเอียนภาษาจีน 1 3 คงเดิม 
2222438 การเอียนภาษาจีน 2 3  3 ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
2222444 การแปลไทย – จีน 3 2222444  การแปลไทย – จีน 3 คงเดิม 
2222451 ประวัติวรรณคดีจีน 1 3 2222451  ประวัตวิรรณคดีจีน 1 3 คงเดิม 
2222452 ประวัติวรรณคดีจีน 2 3 2222452  ประวัตวิรรณคดีจีน 2 3 คงเดิม 
2222453 สัมมนาเร่ืองสั้นและ 
             นวนิยายจีนสมยัใหม ่

3   ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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วิชาเลือก 24 วิชาเลือก 30 เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต
และแบ่งเป็นวิชา
เลือกในสาอาและ

วิชาเลือกนอกสาอา 
  วิชาเลือกในสาขา 20  

2222121  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 1 

3 2222121  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 1 

3 คงเดิม 

2222122  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 2 

3 2222122  ภาษาจีนส าหรับผู้เริ่ม 
              เรียน 2 

3 คงเดิม 

2222123  ภาษาจีนกลาง 1 3   ยกเลิก 

2222124  ภาษาจีนกลาง 2 3   ยกเลิก 

2222125  สนทนาภาษาจีน 
              เบื้องต้น 1 

1 2222125  สนทนาภาษาจีน 
              เบื้องต้น 1 

1 คงเดิม 

2222126  สนทนาภาษาจีน 
              เบื้องต้น 2 

1 2222126  สนทนาภาษาจีน 
              เบื้องต้น 2 

1 คงเดิม 

  2222127* เอ้าใจภาษาจีน 3 รายวิชาใหม ่

  2222128* การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3 รายวิชาใหม ่

  2222204  ภาษาจีนกลาง  4 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222221  ทักษะการฟังและการ 
              พูดภาษาจีน 1 

3 2222221  ทักษะการฟังและการ 
              พูดภาษาจีน 1 

3 คงเดิม 

2222222  ทักษะการฟังและการ 
              พูดภาษาจีน 2 

3 2222222  ทักษะการฟังและการ 
              พูดภาษาจีน 2 

3 คงเดิม 

  2222226 การอ่านภาษาจีน 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222230  ศิลปะการเอียนตวั 
              อักษรจีน 

3 2222230  ศิลปะการเอียนตวั 
              อักษรจีน 

3 คงเดิม 

2222311  การพูดภาษาจีนในที ่
              ชุมนุมชน 

3 2222311  การพูดภาษาจีนในที ่
              ชุมนุมชน 

3 คงเดิม 

  2222329  ภาษาจนีโบราณ 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
2222342  วิวัฒนาการตวัอักษรจีน 3   ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
2222361  ภาษาจีนด้านความ 
              สัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

3 2222361  ภาษาจีนด้านความ 
              สัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

3 คงเดิม 

2222362  ภาษาจีนธุรกิจ 3 2222362  ภาษาจีนธุรกิจ 3 คงเดิม 
2222391 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
             ทางภาษาหรือวัฒนธรรม 
             จีน 1 

3 2222391 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
             ทางภาษาหรือวัฒนธรรม 
             จีน 1 

3 คงเดิม 

 

--------------------------------------------- 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 2 

3 2222392  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 2 

3 คงเดิม 

2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 3 

3 2222393  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 3 

3 คงเดิม 

2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 4 

3 2222394  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
              ทางภาษาหรือ 
              วัฒนธรรมจีน 4 

3 คงเดิม 

2222417  ภาษาจีนจากสื่อ 
              สตทัศน์                              

3 2222417  ภาษาจีนจากสื่อ 
              สตทัศน์                              

3 คงเดิม 

2222418  คอมพิวเตอร์และ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              จีน                 

3 2222418  คอมพิวเตอร์และ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              จีน                 

3 คงเดิม 

2222424  การอา่นหนังสือพิมพ ์
              จีน 2 

3   ยกเลิก 

  2222438  การเอียนภาษาจีน 2 3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
  2222453  สัมมนาเร่ืองสั้นและ 

              นวนยิายจีนสมัยใหม ่
3 ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

2222461  ภาษาจีนด้านการ 
              ท่องเที่ยว 

3 2222461  ภาษาจีนด้านการ 
              ท่องเที่ยว  

3 คงเดิม 

2222462  ภาษาจีนเพื่อการ 
              ทดสอบมาตรฐาน 

3   ยกเลิก 

2222471  การศึกษาอิสระ                                             3   ยกเลิก 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา
หรือวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ความเห็นชอบอองคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จ านวน 12 
หน่วยกิต และปริญญานิพนธ ์
จ านวน 8 หน่วยกิต รวม 20  
หน่วยกิต 

 นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา
หรือวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ความเห็นชอบอองคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จ านวน 12 หน่วย
กิต และปริญญานิพนธ ์จ านวน 8 
หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

 คงเดิม 

2222591  เอกัตศึกษา 1 3 2222591  เอกัตศึกษา 1 3 คงเดิม 
2222592  เอกัตศึกษา 2 3 2222592  เอกัตศึกษา 2 3 คงเดิม 
2222593  เอกัตศึกษา 3 3 2222593  เอกัตศึกษา 3 3 คงเดิม 
2222594  เอกัตศึกษา 4 3 2222594  เอกัตศึกษา 4 3 คงเดิม 
2222597  ปริญญานิพนธ์ 1 4 2222597  ปริญญานิพนธ์ 1 4 คงเดิม 
2222598  ปริญญานิพนธ ์2 4 2222598  ปริญญานิพนธ ์2 4 คงเดิม 
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วิชาเลือกนอกสาขา 
(นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก
สาอาวิชาอื่นในคณะอักษรศาสตร์หรือ
รายวิชาในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ 
รายวิชเลือกนอกสาอาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาอาวิชาภาษาจีน และสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเลือกในสาอาเป็น
รายวิชาเลือกนอกสาอาได้) 

12 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร 
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รายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์หลักสูตร) 
1. รองศาสตราจารย์  ดร.พนิดา  ซิมาภรณ ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วารุณี ปัทมะศังอ์ 
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และ 
ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณวุฒิ   
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M.A. in Linguistics and Applied Linguistics, Beijing Language and Culture University, พ.ศ. 2548 
ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ พ.ศ. 2542  

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
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     ไม่มี 
 
หนังสือ 
     ไม่มี 
 
บทความวิชาการ 
1. Seubpong Changboonchu, “Some social and cultural factors associated with the usage of Chinese and Thai 

Kinship Terms.”, The Second Chinese-Thai Strategic Research Seminar, (2013): 462-471. 

2. Seubpong Changboonchu （江诗鹏）“汉语与泰语亲属称谓以及泛化亲属称谓的文化

内涵.”,孔子学院16  (2013): 56-59. 

 

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

     ไม่มี 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

     ไม่มี 
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อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 

คุณวุฒิ 
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics), Peking University, พ.ศ. 2556 
ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. ภาษาจีน (เกียรตินิยม) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2547 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1.  ธีรวัฒน์ ธีรพจนี. (2559). โครงการพระราชด าริด้านการศึกษา: ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปักก่ิง.  

รายงานวิจัยโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จ ฯ  
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 28-38. 
 

ต ารา 
     ไม่มี 
 
หนังสือ 
     ไม่มี 
 
บทความทางวิชาการ 
1. 柯伟智 (Theerawat THEERAPOJJANEE). (2013). 语序类型学视野下的汉泰修饰成分研究  

(A Study of Chinese and Thai Modifier in the Perspective of Word-order Typology). 
《云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版）》 (Journal of Yunnan Normal 
University (Teaching and Research on Chinese as a Foreign Language Edition), 2, 70-76. 

2. Theerawat THEERAPOJJANEE (柯伟智). (2013). 面向泰国学习者的对外汉语补语研究综述

及其应用 (Research Review on Chinese Complements and Their Application Concerning Thai 
learners). 《海外华文教育》 (Overseas Chinese Education), 2, 170-183. 

3. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี. (2557). การศึกษาการเลือกใช้ค าภาษาไทยเพื่อเทียบเคียงความหมายกับส่วนเสริมกริยาบอกผลในภาษาจีนกลาง. 
วารสารจีนวิทยา, 8, 123-150. 

 
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

     ไม่มี 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

     ไม่มี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 
 

คุณวุฒิ 

 Ph.D. in Chinese Language and Literature, University of Wisconsin-Madison, พ.ศ. 2546 
M.A. in Chinese Language and Literature, University of Wisconsin-Madison, พ.ศ. 2537 
อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2533 

  
  
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. สุรีย์ ชุณหเรืองเดช.  2559.  โครงการพระราชด าริด้านวิทยาศาสตร์ – ความร่วมมือไทย-จีนด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศต่างๆ. รายงานวิจัยโครงการพระราชด าริในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 39-109 (70 หน้า).  
(ผู้เอียนร่วม: รัฐพร สวรรค์พิทักษ์) 
 

ต ารา 
     ไม่มี 
 
หนังสือ 
     ไม่มี 
 
บทความทางวิชาการ 

1. Choonharuangdej, Suree.  2015.  Evaluation Construction “A + le + yidian” in Chinese.  Hanyu Xuexi. August, 
No.4: 42-49. (with Hu Qingguo) 

 
 
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

     ไม่มี 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

     ไม่มี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญพร จาวะลา 
 

คุณวุฒิ 
 Ph.D. (Eastern Languages and Literatures (Chinese)), University of Hawaii/USA, พ.ศ. 2552 

อ.ม. (ภาษาจีน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินยิม, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1. Chanyaporn Chawla. 2016. A Semantic Study of Classifier zhi, ge and tiao in Mandarin and Three Southern  

Chinese Dialects. Manusya. 1-27. 
2. Chanyaporn Chawla. 2015. A Historical Development of the Chinese Word “you” in the Chinese Language.  

Manusya. 1-27. 
3. ชัญญพร จาวะลา. 2559. โครงการพระราชด าริด้านวัฒนธรรม. รายงานวิจัยโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน . พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 149-174. 

4. ชัญญพร จาวะลา. 2558. ค ายืมภาษาไทยในภาษาจีนแต้จิ๋วกรุงเทพ: ประเภทอองค ายืมและการแปรออง 
ค าศัพท์ตามรุ่นอายุ.วารสารจีนวิทยา. 9, 81-129. 

5. ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย. 2557. การเปลี่ยนแปลงทางเสียงและความหมายอองค ายืมภาษาไทยในภาษาจีน 
แต้จิ๋วกรุงเทพ.วารสารจีนวิทยา. 8, 65-97. 

 
ต ารา 
     ไม่มี 
 
หนังสือ 
     ไม่มี 
 
บทความทางวิชาการ 

     ไม่มี 
 
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

1. ชัญญพร จาวะลา. 2560.  คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเอง ที่อดทนสู้ในวันนี้ แปลจาก将来的你，一定会感谢 
现在拼命的自己 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บีมีเดีย. 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

     ไม่มี 
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ภาคผนวก ง. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าท่ี
รับเข้าใหม ่

ให้สถาบันก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
ให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเอง
ในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้ 

เน้นการทดสอบด้านการ
อ่าน เอียน พูด ระดับใช้งาน
ได ้

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาอาอองหลักสตูรที่เปดิสอน 

 

 จ านวน ไม่จ ากดั  

 วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าหรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

1 รายการ  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มภีาระหน้าท่ีในการ
บริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 

 

 จ านวน 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดใหม้ี
วิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก 
ให้จัดอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์
กับสาอาวิชาที่เปิดสอนไม่
น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

1 รายการ  

4. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิใน
สาอาวิชานั้น หรือสาอาวิชาที่สมัพนัธ์กันหรือใน
สาอาวิชาอองรายวิชาที่สอน 

 

 วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าหรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 อาจารยผ์ู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ 

มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 อองรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบอองรายวิชานั้น 

อนุโลมปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่าและประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 6 ป ี

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

(ประเด็นอาจารย์) 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จากอาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3+2+2 ปี 

2. จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์ 5+3+3 ปี  

(ตามอ้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557) 

 

เงื่อนไขเวลา : ด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ: 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ต้องมีอายุราชการ 2 ปีจึงออ ผศ. ได้ จาก ผศ. ต้องการอายุ
ราชการ 3 ปีก่อนออ รศ. และอีก 2 ปีหลัง รศ. เพื่อออ ศ. วิธีพิเศษ ไม่ถูกจ ากัดเรื่องเวลาแต่ผลงานต้องมีคุณภาพดี
มาก (รศ.) หรือดีเด่น (ศ.) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 

(ตามอ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอองคณาจารย์ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2556) 

 

การท าผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย 

- ผลงานทางการสอน 

 เอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารค าสอน 
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- ผลงานทางวิชาการ 

 บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

 ต ารา/หนังสือ 

 ผลงานวิชาการลักษณะอ่ืน 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 ในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ (ISI, TCI, เกณฑ์ ก.พ.อ.) 

 ในหนังสือรวมบทความ (อองหลายคน อองคนคนเดียว) 

 ในรูปหนังสือ ในรูปต ารา (เวลาที่ตีพิมพ์ เวลาตามเกณฑ์) 

 ในการประชุมทางวิชาการและตีพิมพ์เป็น Proceedings (ฉบับเต็ม) (peer review) 

 ใน Open Access Journals (ท่ีเป็นที่ยอมรับ) 

หมายเหตุ   ติดตามจากประกาศต่าง ๆ อองคณะวุฒยาจารย์ 

1. ค าจ ากัดความผลงาน 

2. การตีพิมพ์ที่เผยแพร่ 

3. ระยะเวลา และความกว้างอวางอองการเผยแพร่ ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ Website อองส านักกิจการ
วุฒยาจารย์ www.fpcs.chula.ac.th 

ข้อพึงระวัง 

1. การมี Peer Review : proceedings, research reports. 

2. Journals ต้องอยู่ในฐานอ้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ (ส.ก.อ. มี list อยู่ และ สภามหาวิทยาลัย มีบัญชีรายชื่อ
วารสารที่ได้รับการรับรอง) 

3. อย่าตีพิมพ์ใน Predator Journals (เคยมี Beal’s List ให้ตรวจสอบ แต่อณะนี้ไม่ได้มีการด าเนินการต่อไป
แล้ว)  

4. ต้องไม่ลอกเลียนผลงาน ทั้งอองตนเอง และอองผู้อ่ืน รวมถึงน าผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอองการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ฯลฯ มาใช้ (ดูอ้อ 13 อองอ้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งฯ พ.ศ. 2554) 

5. ความกว้างอวางอองการเผยแพร่ และระยะเวลาที่เผยแพร่ก่อนการออก าหนดต าแหน่ง 
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ภาคผนวก จ. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ภาคผนวก ฉ. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  
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ภาคผนวก ช. 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ซ. 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฌ. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ญ. 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฎ. 
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฏ. 
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาช้ันปริญญาตรีจาก 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฐ. 
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีระหว่าง 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฑ. 
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ฒ. 
ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่  

ลักษณะการมีส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ.๒๕๕๖ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
(จ าแนกประเภทอ้างอิงตามเกณฑ์การออก าหนดต าแหน่งวิชาการ) 

ประเภทผลผลิต/ผลลัพท์ จ าแนกกลุ่มย่อย 

1. บทความทางวิชาการ 1.1 บทความวิจัยในวารสารอ้อมูลนานาชาติ Scopus, 
ISI, Pubmed, (others in future) 

1.2 บทความวิจัยในวารสารฐานอ้อมูล TCI 

1.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการอ่ืน ๆ (ที่ไม่อยู่ใน 
1.1 และ 1.2) 

2. ต ารา (ยังไม่ถูกออกแบบไว้ในระบบ Chula eRm)  

3. หนังสือ 3.1 หนังสือที่นักวิชาการเอียนทั้งเล่ม 

3.2 ผลงานวิชาการบางบทในหนังสือที่เอียนร่วมกัน 
(chapter in book) 

4. รายงานวิจัย 4.1 วิจัยทั่วไป 

4.2 วิจัยเชิงส ารวจ (survey) 

4.3 วิจัยกรณีศึกษา (case study research) 

4.4 วิจัยในชั้นเรียน (class action research/active learning) 
(CU*) 

4.5 วิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (learning innovation 
research) (CU*) 

5. ผลงานรับใช้สังคม 5.1 ผลงานใช้ในระดับท้องถิ่น 

5.2 ผลงานใช้ในระดับชาติ 
5.3 ผลงานใช้ในต่างประเทศ 

5.4 ผลงานใช้ในระดับสากล 

6. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 6.1 พจนานุกรม 

6.2 สารานุกรม 

6.3 บรรณนิทัศน์ 
6.4 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรรกรรม 

6.5 ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง 

6.6 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรม 

6.7 สิทธิบัตร 

6.8 อนุสิทธิบัตร 

6.9 ซอฟต์แวร์ 
6.10 งานแปล 

6.11 วิชาบน MOOC (CU*) 
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ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่  
ลักษณะการมีส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

บทความวิชาการ 

๑. บทความวิชาการ 

ค านิยาม : งานเอียนทางวิชาการท่ีเป็นต้นฉบับเต็มซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน หากเป็นการวิเคราะห์ประเด็นต้องมีหลักวิชาการโดยตมีการส ารวจวรรณกรรมด้วย
พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นประกอบ หากเป็นการอธิบายต้องมีการน าความรู้จากแหล่งต่างๆมา
ประมวลร้อนเรียงและวิเคระห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เอียนแสดงทัศนะทางวิชาการอองตนไว้อย่างชัดเจนด้ว
ยีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒. บทความรับเชิญในโอกาสพิเศษ festscrift 

ค านิยาม : บทความรับเชิญอองนักวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการก าหนด
ประเด็นที่ต้องการ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์อ้อมูลด้วยวิทยาอันเป็นที่ยอมรับและได้อ้อสรุปรวมที่น าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสพิเศษอาทิ การฉลองวาระส าคัญ
อองสถาบันวิชาการ หรือการแสดงมุทิตาจิตในการฉลองอายุอองนักวิชาการอาวุโสผู้มีคณูปการต่อวงการ
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รูปแบบ : เป็นบทความรับเชิญที่มีลักษณะตามค านิยาม ลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือจัดพิมพ์เ)นรูปเล่ม
รวมกับบทความอองผู้อ่ืน โดยมีบรรณาธิการ 

๓. บทวิจารณ์บทความ (article review) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) บทวิจารณ์การแสดง (review 
of performance)และบทวิจารณ์นิทรรศการ (review of exhibition) 

ค านิยาม : เป็นบทความวิจารณ์หนังสือหรืองานศิลปะที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่า และคณู
ปการอองหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดย
ใช้หลักวิชาการและดุลยพินิจอันเหมาะสม 

รูปแบบ : เป็นบทความวิจารณ์ที่มีลักษณะตามค านิยาม ลงตีพิมพ์ในวารสารหรือจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
รวมบทความอองกลุ่มนักวิชาการโดยมีบรรณาธิการ 

การเผยแพร่บทความวิชาการทุกประเภท 

 

        เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  

๑. ในรูปแบบอองบทความวิชาการนวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
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๒. ในหนังสือบทความที่มีการเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องมีบรรณนาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพอองบทความต่างๆในหนังสือนั้นแล้ว 

๓. ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ Proceedings ที่เป็นฉบับเต็มอองการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการ
เผยแพร่ หนังสือประมวลบทความนี้อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการ
ประชุมก็ได้ ทั้งนี้คณะบรรณาธิการดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงการวิชาการสาอาวิชาการนั้น หรือ
สาอาวิชาที่เก่ียวอ้องจากหลายๆสถาบัน 

 

ต ารา 

ค านิยาม 

ผลงานทางวิชาการทีเรียบเรียงอึ้นอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภพและครอบคลุมเนื้อหาสาระอองวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งอองวิชา หรืออองหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาระดับอุดมศึกษาอองการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
              เนื้อหาสาระอองต าราต้องมีควมทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดย
อาจใช้ อ้อมูแผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามมารถท าความเอ้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ต ารา 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

๑. โดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 

๒. โดยการถ่ายส าเนาเย็บเล่ม 

๓. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น E-Text book เป็นต้น 

ส าหรับวิธีการเผยแพร่นั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างอวางมากกว่าการใช้ในการเรียนกรสอนวิชาต่างๆใน
หลักสูตร จ านวนพิมพ์อาจเป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างอวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างอวางใน
การเผยแพร่ได้เช่นกัน 
              ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการอองสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวอ้องกับสาอาวิชานั้น 

 
 

หนังสือ 

หนังสือมีหลายประเภท 

๑. หนังสือที่นักวิชาการเอียนทั้งเล่ม (authored book)  

ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอึ้นทั้งสองเล่มอย่างมีเอกภาพ โดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง ให้
ทัศนะอองผู้เอียนที่สร้างเสริมัญญาความคิด สร้างความแอ็งแกร่งทางวิชาการในสาอาวิชานั้นๆ และ/หรือสาอาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในในเชิงเนื้อหาที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อ
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เรื่อง การวิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง ดรรชนีและบรรณานุกรม โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้อง
หรอืเป็นไปตามอ้อก าหนดอองหลักสูตรหรืออองวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระอองหนังสือต้องมีความทีนสมัยถึงวันที่จัดพิมพ์ 

รูปแบบ : เป็นเอกสารจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่น E-book เป็นต้น 

๒. หนังสือรวมบทความอองนักวิชาการคนเดียว (collected article by a singlr author)  

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์อ้อมูลด้วยวิทยา
อันเป็นที่ยอมรับประกอบด้วยบทความหลายบทความอองนักวิชาการคนเดียวที่น ามารวมเล่มต้องมีค าน าหรือบทน าที่
ผู้เอียนชี้ให้เห็นแนวคิดและทิศทางทางวิชาการท่ีเป็นเอกภาพอองบทความที่น ามารวมอย่างชัดเจน และได้อ้อสรุปที่ท า
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

รูปแบบ เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น E-book เป็นต้น 

๓. ผลงานวิชาการบางบทในหนังสือท่ีเอียนร่วมกัน (chapter/ chapters in book)  

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งที่เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบในหนังสือที่มีผู้เอียน
หลายคน ดดยมีจุดมุ่งหมายทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเอกภาพอองหนังสือนั้นและต้องประกอบด้วย เนื้อ
เรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และบรรณานุกรม 

รูปแบบ เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่น E-book เป็นต้น 

 

การเผยแพร่หนังสือทุกประเภท 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

๑. โดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 

๒. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น E-book เป็นต้น 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างอวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆใน
หลักสูตรเท่านั้นและต้องเผยแพร่สู่สาธารณะชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างอวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างอวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการอองสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวอ้องกับสาอาวิชานั้น 
 

งานวิจัย 

งานวิจัย มีหลายประเภท อาทิเช่น 

 ๑. งานวิจัยทั่วไป 

  ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ได้แก่ ความชัดเจนในเรื่องการก าหนดประเด็นปัญหา ค าถาม วัตถุประสงค์ ปริทัศน์ วรรณกรรม การตั้งสมมุติฐาน 
การเก็บรวบรวมอ้อมูล การพิสูจน์สมมุติฐาน การวิเคราะห์อ้อมูล การประมวล สรุปผลและให้อ้อเสนอแนะ การอ้างอิง 
และบรรณานุกรม มีระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาอาวิชานั้น ๆ ท าให้ได้มาซึ่งค าตอบหรืออ้อสรุปรวมที่
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จะน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือตอบค าถามที่ตั้งไว้ หรือเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไป
ประยุกต์ 

 ๒. วิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 

  ค านิยาม : เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษา รวบรวมอ้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร อ้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ แผนการ ภูมิหลัง โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต 
มีการวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยสามารถน าใช้ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน ประเมินผล 
หรือวิจัยต่อยอดได้ 

 ๓. วิจัยกรณีศึกษา (case study research) 

  ค านิยาม : เป็นงานวิจัยที่ศึกษากรณีมากกว่า 1 กรณี หรือกรณีที่มีออบอ่ายการด าเนินงานในวงกว้าง 
โดยใช้วิทยาการครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ หรือเป็นการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกรณีโดยให้
รายละเอียดลึกซ้ึงน าไปสู่อ้อสรุปที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเป็นบทเรียน (model) ที่ใช้อ้างอิง
ได้ 

 ๔. วิจัยสถาบัน (institutional, administrative, operational research) 

  ค านิยาม : การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และกระบวนการออง
สถาบันหลายสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาอ้อมูลส าหรับการวางแผนในวงกว้าง การก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลายสถาบันและต้องเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในวงกว้างด้วย 

 ๕. งานปริทัศน์ (review article) 

  ค านิยาม : เป็นงานวิจัยที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of the art) เฉพาะทางที่มี
การศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัยโดยให้อ้อวิพากษ์ท่ี
ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเผยแพร่งานวิจัยทุกประเภท 

 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 ๑. ในรูปความบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่ในรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

 ๒. ในหนังสือรวมบทความวิจียที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

 ๓. ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่เป็นฉบับเต็มอองการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการ
เผยแพร่ หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้คณะบรรณาธิการดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการ
สาอาวิชานั้น หรือสาชาวิชาที่เก่ียวอ้องจากหลาย ๆ สถาบัน 

 ๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาอาวิชานั้นและ
สาอาวิชาที่เก่ียวอ้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศอย่างกว้างอวาง 

 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ค านิยาม 

 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดอึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาอาวิชาอย่างน้อยหนึ่ง
สาอาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ต้องเป็นส่วนหนึ่งอองการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบรวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอ้ึนทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต 
หรือสุอภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดง
ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและยั่งยืน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไออองชุมชน 

 ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานบริการวิชาการ งานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 ให้มีการเผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชนอย่างกว้างอวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพน่นั้นจะต้องมีการบันทึก
เป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 
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ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนมีหลายประเภท 

 ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความวิชาการ 
หนังสือ ต ารา งานวิจัย หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การ
ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน การออกแบบสาอาต่าง ๆ การวางแผนเชิงพ้ืนที่หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาอาอ่ืนบางสาอาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาอาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อ
น ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีก
ภาษาหนึ่ง 

 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวท า
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาอาวิชานั้น และ
แสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาอาวิชานั้น ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐาน
รายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าอองผลงาน 

 

การเผลแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 ๑. โดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 

 ๒. โดยการถ่ายส าเนาเย็บเล่ม 

 ๓. โดยสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอม หรือแถบเสียง หรือ E-book 
หรือแบบแปลน หรือในรูปแบบอื่นตามลักษณะอองงานประดิษฐ์ 

 ๔. การแสดงสาธารณะ เช่น การจัดนิทรรศการ จัดแสดง การจัดการแสดง พร้อมบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพพร้อมบทวิเคราะห์หรือโดยมีการน าไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 

 ๕. ส าหรับสิทธิบัตร กรณีตีพิมพ์ก่อนประกาศผลให้ใช้เกณฑ์การเผยแพร่เหมือนงานวิจัย (๑), (๒), (๓) 

 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างอวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น 

 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการอองสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวอ้องกับสาอาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔เดือน 
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งานแปล 

ค านิยาม 

 งานแปล จัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง เป็นงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาอาอ่ืนบางสาอาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า
ในสาอาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

การเผยแพร่งานแปล 

 มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

 ๑. โดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 

 ๒. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอม หรือ E-book เป็นต้น 

 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างอวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างอวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ
กว้างอวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการอองสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวอ้องกับสาอาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
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ชื่อ-สกุล   นางวิภา หอมศิริ 

วัน เดือน ปี เกิด  21 มิถุนายน 2504 

วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาอาวิชาบริหารองค์กร มหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ภูมิล าเนา   สมุทรปราการ 

สถานทีป่ฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติของผู้จัดท า 

 


