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ค าน า 
 
 คณะศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิ วาส 
ราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปศาสตร์  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถน าองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ไปบริการวิชาการควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 จากพันธกิจข้างต้น ประกอบกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก ปตตานี ยะลา  
และนราธิวาส  เปนพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จึงพบว่า
นอกจากการใช้ภาษามลายูถิ่นเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ภาษาที่สองก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน 
เพราะโลกปัจจุบันภาษาจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งภาษาที่มีคนใช้เยอะสุดในโลก อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ  ด้วยเหตุผลข้างต้น 
นับว่าการให้การศึกษาภาษาจีนในพ้ืนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ 
ดานภาษาจีนจึงเปนภารกิจที่ตอบสนองความตองการของพ้ืนที่  นอกจากนี้ผลการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  
พบว่ามีความประสงค์ให้เปิดวิชาโทภาษาจีนมากที่สุด  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงจัดท าฉบับวิชาโทภาษาจีน 
ฉบับใหม ่พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามี
ความรู ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนและน าไปประยุกต์ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพ่ือใหเปน 
ประโยชนพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับวิชาโทภาษาจีน 

(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : วิชาโทภาษาจีน 
 ภาษาอังกฤษ  : A Minor Program in Chinese 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    -ไม่มี- 
3.  วิชาเอก  
   -ไม่มี- 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
     5.2 ประเภทของหลักสูตร 
            หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
     5.3 ภาษาที่ใช้ 
   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน 
     5.4 การรับเข้าศึกษา 
   วิชาโทที่กำหนดนี้เปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด 
     5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
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     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  -ไม่มี- 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ฉบับวิชาโทภาษาจีน ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 
เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

6.1 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563              

6.2 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

     6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   
     6.4  เสนอสภาวชิาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อ
วันที่  27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563    
     6.5 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  
27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563    
    6.6  สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือน 
มกราคม พ.ศ 2564 
 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ฉบับวิชาโทภาษาจีน มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรตามคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

ฉบับวิชาโทภาษาจีน ได้ออกแบบให้นักศึกษามีทักษะและความรู้พ้ืนฐานในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา
และวัฒนธรรมจีน โดยประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ นักแปล ล่ามภาษาจีน ผู้สอนภาษาจีน 
พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่
สำนักงาน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาจีนหรือศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษา 
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9. ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และตำแหน่งของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สถาบัน ปีท่ี
สำเร็จ 

1 นางสาวปารีซะ  รักเกื้อ 
 
 
 
 

M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
B.A. (Chinese 
Language) 

อาจารย์ Yunnan Normal 
University, China 
 
Yunnan Normal 
University, China 

2555 
 
 

2553 

2 นางสาวรัฐพร  ศิริพันธุ์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
B.A. (Chinese 
Language) 

อาจารย์ South West 
University, China 
 
Yunnan University, 
China 

2560 
 
 

2558  

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
11.  สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
    โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้มนุษย์จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสื่อสารระหว่างบุคคล และเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสาร คือ ภาษา ซึ่งผู้ที่มีทักษะทางภาษาที่ดีย่อม
สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้บรรลุวัตถุประสงค์  
 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา และ
ศาสนา เป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐ 925 แห่ง สถานศึกษาเอกชน 172 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ภาย ใต้การดูแลของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 32 แห่ง มีนักเรียนรวมประมาณ 350,000 คน โดยมีสถานศึกษาเอกชน 126 แห่ง เน้น
การศึกษาสายสามัญควบคู่กับการเรียนศาสนา หากพิจารณาโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนในพ้ืนที่ พบว่า 
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้หลายแห่ง ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรภาษาจีนและวิชา
เลือกภาษาจีนให้กับนักเรียนที่สนใจ และมีแนวโน้มของจำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมี
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มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่และวิทยาลัยชุมชนรวม 7 แห่ง ที่สามารถรองรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภาคใต้ได้ แต่
อย่างไรก็ตามคณะที่เปิดส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดยเฉพาะสาขาภาษาจีนที่อาศัยฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ้ืนที่  
 จากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาจีน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับในปี 
2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาจีนจึงยิ่งทวีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในภาษาสื่อกลางในการสื่อสาร
ในภูมิภาคอาเซียนและเป็นหนึ่งในภาษาสื่อกลางในการสื่อสารของโลก สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
ด้านภาษาจีนจึงมีความสำคัญ ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของภาษาจีน จึงได้พัฒนาหฉบับวิชาโทภาษาจีนขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาจีน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และการเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อไป  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และ
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโลกให้เป็นโลกที่ไร้พรมแดน โดยใช้ภาษาจีน
เป็นภาษาสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร 
 จากสถิติที่ผ่านมา พบว่า คนไทยยังมี ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนอยู่ ในเกณฑ์ปานกลาง  
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในฐานะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของ
โลก ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องประสบพบเจอในชีวิตประจำวันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น การอ่านฉลากยา  
การท่องเที่ยว อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ หรือการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งที่มีการติดต่อสื่อสารกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองชายแดน ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญใน
การติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนทีใ่ห้ก้าวหน้าต่อไป 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่
สำคัญในการพัฒนาฉบับรวิชาโทภาษาจีนขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยพัฒนาฉบับวิชาโท
ภาษาจีนให้รองรับกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษามลายูที่ได้มีการเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  



5 

 

และหลักสูตรอ่ืนๆที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาที่เลือกเรียน
หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน มีศักยภาพด้านภาษาจีนในการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาจีน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การจัดการเรียนการสอนฉบับวิชาโทภาษาจีน มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลิตผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ บริการ
วิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่คนในพื้นท่ี 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            -ไม่มี- 
     13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
    นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาโทหรือเลือกเสรี โดยต้องผ่านการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น  
     13.3 การบริหารจัดการ 
   13.3.1 มอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการดำเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
   13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณา
ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดำเนินการ 
   13.3.3 สาขาภาษาจีนและงานวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาโทบังคับ และรายวิชาโทเลือกกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการ
ประจำเดือนของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1  ปรัชญา 

บัณฑิตมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน  มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อดทน เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม  
    1.2  ความสำคัญ 
 เป็ นหลั กสู ตรที่ มุ่ ง พัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ มี ความรู้  ความ เชี่ ยวชาญ ด้ าน ภ าษาและวัฒ นธรรมจี น  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมพหุวัฒนธรรม ใฝ่เรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับการขยายฐานเศรษฐกิจของจีนที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในพ้ืนทีม่ีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 
 

   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.2   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

   1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
 1.4.1   มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในระดับดี  สามารถสอบผ่านการวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ขึ้นไป 

1.4.2   นำความรู้ด้านภาษาจีนไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม 
1.4.3  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และสอดคล้องกับความแปรเปลี่ยนทาง
วิชาการ ความต้องการของผู้ เรียน 

(1 ) สำรวจความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่สำเร็จ
การศึกษา เพ่ือทราบถึงความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ใน การด ำเนิ น ก ารวางแผน 
ติ ด ต าม  แ ล ะท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานของหลักสูตร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ตลาดแรงงาน ความต้องการของสังคม 
และแผนพัฒนาของประเทศ 

และมีมาตรฐาน โดยการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  5 ปี 

(2) รายงานความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ และการวิจัย
ให้มีประสบการณ์ และนำมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

(1) สนั บ สนุ นบุ คลากรทั้ งฝ่ าย
วิชาการและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
ให้ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่  
สกอ. กำหนด 

(1) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำใน
การจัดการเรียนการสอน 
(2) อาจารย์ประจำทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
(3) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิตและผู้ ใช้
บัณฑิต 

(1) ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 (1) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (2) 
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดู ร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและ
จำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557 
(ภาคผนวก ก.) 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก.) 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557 
(ภาคผนวก ก.) 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาโทภาษาจีน ซึ่ งสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรเ์ป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก   
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

      -ไม่มี- 
    2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมและการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพ้ืนฐานภาษาจีน รวมถึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อและแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน 
 2.4.2 กำหนดตารางเวลาและกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอ 
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     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี   
  รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนั กศึกษาสาขาวิชาโท
ภาษาจีน ซึ่งสาขาวิชาโทภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
โดยมีแผนการรับนักศึกษาอยู่ที่จำนวนปีการศึกษาละ 25 คน 
     2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ 

        สาขาวิชาภาษาจีน ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์        
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

        สาขาวิชาภาษาจีน ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2.7 ระบบการศึกษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.) 
 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 
       3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      3.1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 
      3.1.2.2 กลุ่มวิชาโทเลือกไม่น้อยกว่า                             6 หน่วยกิต 
       3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
                                                     จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

     3.1.3.1 กลุ่มวิชาโทบังคับ               12 หน่วยกิต 
    11-074-201     ภาษาจีนระดับต้น 1   3 (2-2-5) 
     (Basic Chinese 1) 

                11-074-202    ภาษาจีนระดับต้น 2   3 (2-2-5) 
        (Basic Chinese 2)   
       11-074-203   การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   3 (2-2-5) 
       (Chinese Listening and Speaking 1) 
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                                   11-074-204    การฟัง-การพูดภาษาจีน 2             3 (2-2-5) 
                           (Chinese Listening and Speaking 2) 
     3.1.3.2 กลุ่มวิชาโทเลือก    ไม่น้อยกว่า                   6  หน่วยกิต 

                                   11-074-205  ภาษาจีนระดับกลาง 1   3 (2-2-5) 
                (Intermediate Chinese 1) 
                                11-074-206         ภาษาจีนระดับกลาง 2   3 (2-2-5) 
                               (Intermediate Chinese 2) 

 11-074-207           ภาษาจีนธุรกิจ              3 (2-2-5) 
    (Business Chinese) 

 11-074-208          ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3 (2-2-5) 
                          (Chinese for Tourism) 
 11-074-209          ภาษาจนีเพื่อการโรงแรม   3 (2-2-5) 
                     (Chinese for the Hotel Business) 

      11-074-210         ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศจีน  3 (2-2-5) 
                                    (Introduction to China) 
    11-074-211         การแปลจีน – ไทย   3 (2-2-5) 
      (Translation Chinese to Thai) 
                                11-074-212       การอ่านภาษาจีน             3 (2-2-5) 
      (Chinese Reading) 
                             11-074-213        การเขียนภาษาจีน             3 (2-2-5) 
      (Chinese Writing) 

 11-074-214        สัทศาสตร์ภาษาจีน   3 (2-2-5) 
      (Chinese Phonetics)  

 11-074-215        อักษรจีน    3 (2-2-5) 
      (Chinese Character) 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การกำหนดรหัสวิชา 
 
        -      
                                                               
                                                              ลำดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์  = 4 
      

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7         
 

รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์   
   

                     วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ   = 03 
  คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    = 05 
  คณะเกษตรศาสตร์    = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ    = 07 
  คณะแพทยศาสตร์   = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
  คณะศิลปศาสตร์    = 11 
  บัณฑิตวิทยาลัย    = 12               
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            รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ 
    04 =         พลศึกษา 
  05 = ภาษาอังกฤษ 
  06 =  ภาษามลายู 
  07 = ภาษาจีน 
  08 = ภาษาไทย   

รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  05 = สาขาวิชาเคมี 
  06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
  07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
  08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  13 = สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน 
  14 = สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  15 = สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  

  

 
    

11-074-201 ภาษาจีนระดับต้น 1 (Basic Chinese 1) 3 (2-2-5) 
11-074-203 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1  (Chinese Listening and Speaking 1) 3 (2-2-5) 

  รวม 6  หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น    
 

    
11-074-202 ภาษาจีนระดับต้น2 3 (2-2-5) 

   11-074-204  การฟัง-การพูดภาษาจีน 2   3 (2-2-5) 
  รวม  6  หน่วยกิต 

 

 
 
 

 
        ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

                    วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  
  3.1.5.1 กลุ่มวิชาโทบังคับ  จำนวน 12  หน่วยกิต    
11-074-201 ภาษาจีนระดับต้น 1     3 (2-2-5) 
  (Basic Chinese 1) 
     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนกลาง โดยเน้นเรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้
มาตรฐาน รู้หลักเบื้องต้นในการเขียนตัวอักษรจีน ฝึกการอ่านคำศัพท์ วลี ประโยคและข้อความพ้ืนฐาน และ
สามารถใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปได้ 
  Practicing Chinese skills for listening, speaking, reading, and writing emphasizing 
standard Chinese pronunciation, basic Chinese characters writing, the production of words, 
phrases, sentences, and some simple texts, and being able to use the Chinese language in 
communication for learning Chinese in higher levels. 
 

11-074-202 ภาษาจีนระดับต้น 2     3 (2-2-5) 
  (Basic Chinese 2) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-074-201 ภาษาจีนระดับต้น 1 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนกลาง โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางในระดับเบื้องต้น ฝึกการอ่านคำศัพท์ วลีที่ยากขึ้น รวมไปถึงประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น ฝึกแต่ง
ประโยค และฝึกการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 
      Pre-requisite:  11-074-201 Basic Chinese 1 
  Practicing Chinese skills for listening, speaking, reading, and writing emphasizing on 
the study of sentence structures and basic standard Chinese grammar, practicing more difficult 
words and phrases pronunciations, including sentences and longer texts, practicing sentence 
building and daily life conversation. 
 

11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1    3 (2-2-5) 
  (Chinese Listening and Speaking 1) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้น เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
  Practicing listening and speaking Chinese in daily life with the aim of correct 
pronunciation. 
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11-074-204    การฟังและพูดภาษาจีน 2     3 (2-2-5) 
  (Chinese Listening and Speaking 2) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1 
  การฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นความสามารถในการจับใจความเรื่องที่ ได้ฟัง รวมทั้ง
ความสามารถในการถ่ายทอดและการแสดงความคิดเห็น 
  Pre-requisite:  11-074-203 Chinese Listening and Speaking 1 
  Listening and speaking skills emphasizing on ability to identify conversation gist 
and express opinions. 
 
 3.1.5.2 กลุ่มวิชาโทเลือก     จำนวน    6  หน่วยกิต  
11-074-205 ภาษาจีนระดับกลาง 1     3 (2-2-5) 
  (Intermediate Chinese 1) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-074-202 ภาษาจีนระดับต้น 2 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนกลาง ในรูปแบบต่างๆ  เน้นประโยคโครงสร้างที่
ซับซ้อน สามารถใช้ภาษาสื่อความหมาย โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและกระชับ 
  Pre-requisite:  11-074-202 Basic Chinese 2 
  An intermediate course focusing on practicing Chinese skills for listening, speaking, 
reading, and writing in more complex and various contexts and being able to use the language 
accurately, fluently and appropriately. 
 

11-074-206 ภาษาจีนระดับกลาง 2     3 (2-2-5) 
  (Intermediate Chinese 2) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-074-205 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนกลาง ในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น   
โดยเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ สามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องรวดเร็ว กระชับและสละสลวย 
  Pre-requisite:  11-074-205 Intermediate Chinese 1 
  An intermediate course focusing on practicing Chinese skills for listening, speaking, 
reading, and writing in more complex and various contexts that emphasize on content analysis, 
being able to use the language accurately, fluently and appropriately. 
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11-074-207 ภาษาจีนธุรกิจ      3 (2-2-5) 
  (Chinese Business Conversation) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ภาษาจีนที่ใช้สนทนาในวงการธุรกิจเบื้องต้น เน้นการใช้คำศัพท์เทคนิคและความถูกต้องของสาร 
  Chinese business conversation, especially the technical terms used in the 
business. 
 

11-074-208 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) 
  (Chinese for Tourism) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศไทย  การฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์จำลอง 
  Chinese vocabulary and expressions used in tourism; art, culture, traditions; and 
general knowledge of Thailand; practice in simulated situations. 
 

11-074-209 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม     3 (2-2-5) 
  (Chinese for the Hotel Business) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ฝึกทักษะในด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนจากคำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนที่ใช้ในงาน
บริการในโรงแรม โดยจำลองจากสถานการณ์จริง 

        Practice listening, speaking, reading and writing skills from vocabulary, phrases, 
sentences and idioms used in hotel services. By simulating from real situations.  
 
11-074-210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน   3 (2-2-5) 
  (Introduction to China) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประชากร และภูมิศาสตร์ของ
ประเทศจีน 
  Introduction to Chinese societies, economies, politics, administration, population, 
and geography. 
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11-074-211 การแปลจีน – ไทย     3 (2-2-5) 
  (Translation Chinese to Thai) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การแปลข้อเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ  จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ปัญหาในการแปลภาษาจีน
เป็นภาษาไทย   
 Translation of different types of prose from Chinese into Thai; problems in translating 
Chinese into Thai. 
 

11-074-212 การอ่านภาษาจีน      3 (2-2-5) 
  (Chinese Reading) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ทักษะทางดานการอาน กลวิธีการอาน ฝกอานความเรียง ซึ่ งรวมถึ ง โฆษณา นิทาน  
เรื่องสัน้ 

Practicing in reading skill and its techniques from stories, advertisement scripts, 
tales, short stories and so on. 

 

11-074-213 การเขียนภาษาจีน     3 (2-2-5) 
  (Chinese Writing) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ทักษะการเขียนภาษาจีน โดยเขียนความเรียงขนาดสั้นแบบงายๆ ในรูปแบบตางๆ ซ่ึง 
รวมถึง การเลาเรื่อง การพรรณนา การอธิบาย การเขียนบันทึก และการเขียนจดหมาย 

Writing skill and its techniques in Chinese by practicing in writing short essays in 
various forms including stories, descriptions, and explanatory passages, as well as writing notes 
and formal letters. 
 

11-074-214     สัทศาสตร์ภาษาจีน     3 (2-2-5) 
  (Chinese Phonetics)  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การเรียนรู้เสียงและระบบเสียงภาษาจีน   มุ่งเน้นการฝึกออกเสียงในภาษาจีน  ตั้งแต่พยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ตลอดจนระดับคำ วลี รวมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียงของนักศึกษาไทย 

          Chinese phonetics (Chinese pronunciation) Voice learning and Chinese audio 
system focuses on practicing Chinese pronunciation from the level of continuous speech and 
text. Including the analysis of Thai students' pronunciation problems 
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11-074-215 อักษรจีน      3 (2-2-5) 
  (Chinese Character) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ระบบตัวอักษรจีนและวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีน เพ่ือใหเขาใจโครงสรางของตัวอักษรจีน 
และการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย รวมถึงการฝกหัดเขียนตัวอักษรจีนดวยพกัูน 

          The system of Chinese characters and its evolution for students’ understanding of 
the characters’ structure as well as changes in each period of time and practicing in writing 
Chinese characters by using a canvas. 
 

 3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิ 
3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นางสาวปารีซะ รักเกื้อ 2-9410-0002x-xx-x อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of  Other Languages) 
B.A. (Chinese) 

Yunnan Normal 
University, China 
 
Yunnan Normal 
University, China 

2555 
 
 

2553 

2 นางสาวรัฐพร  ศิริพันธุ์ 1-9699-0016x-xx-x อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
B.A. (Chinese 
Language) 

South West 
University, China 
 
Yunnan University, 
China 

2560 
 

 
2558  

 

3.2.2  อาจารย์ประจำ 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นางสาวปารีซะ รักเกื้อ 2-9410-0002x-xx-x อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of  Other Languages) 
B.A. (Chinese) 

Yunnan Normal 
University, China 
 
Yunnan Normal 
University, China 

2555 
 
 

2553 

2 นางสาวรัฐพร  ศิริพันธุ์ 1-9699-0016x-xx-x อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
B.A. (Chinese 
Language) 

South West 
University, China 
 
Yunnan University, 
China 

2560 
 

 
2558  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มี 
สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของสังคม 
ในการสอน/กิจกรรมการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งกิจกรรม
อ่ืนๆ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 (3.1) เข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ/ ตรงเวลา 
 (3.2) การแต่งกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ 
 (3.3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
 (3.4) การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 
 (3.5) มาตามเวลาที่นัดหมาย 

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือท้องถิ่น 
(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา การ
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
และกาลเทศะ 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนมี
ทักษะและประสบการณ์ ด้ านภาษาจีนและภาษาอ่ืนที่
หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู เป็นต้น 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการสืบค้น อภิปราย 
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยี 
และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(ทักษะการนำเสนอภาษาจีน การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร
และเทคโนโลยี และการค้นคว้าอิสระ) 

1.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ทางภาษาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียน ได้ ใช้ทั กษะการคิดวิ เคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะทาง
ภาษา และการสื่อสาร  

1.6 สามารถปรับตัว และปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ บน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้มี โอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น 
นักศึกษาจากคณ ะต่างๆ นักเรียนระดับชั้นต่ างๆ และ
ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

                    2)  ซื่อสัตย์ สจุริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัตติามกฎระเบยีบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

                    3)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   

                    4)  ภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดีวัฒนธรรมไทย    

           2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) บรรยายประกอบสื่อและยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 
    2) บทบาทสมมติ 
    3) ใช้สถานการณ์จริง 
    4) กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ใช้วิธีการประเมิน ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และภายหลังสำเร็จ
การศึกษา    
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                        1)  การประเมินระหว่างเรียน และภายหลังสิ้นสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบประเมิน
และแบบวัดที่เก่ียวข้อง      
       2)  การประเมินภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
 

 2.2 ด้านความรู้  
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                     1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรจีน 

  2)  มคีวามรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  3)  มีความรู้และสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น  

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      1)  บรรยาย 
      2)  เรียนรู้ด้วยตนเอง 
      3)  อภิปราย 
      4)  กระบวนการวิเคราะห์  
      5)  นำเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 
      6)  รายงานการศึกษาค้นคว้า 
       2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
      1)  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน  
      2)  การนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
      3)  ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  ทักษะทางปัญญา  
       2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดำเนนิชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธผิล   
      2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ 
      2)  ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ 
       3)  อภิปราย 
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       2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
       1)  การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
       2)  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
       3)  การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จำลอง 
       4)  การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
        2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

 1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็น

อย่างดี  

 2)  รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง ต่อ

ผู้อื่น และต่อสังคมในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก       

        2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      1)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
      2)  มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
      3)  นำเสนอรายงาน 
      4)  อภิปราย 
      5)  สัมมนา 
       2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
      2)  ตรวจและประเมินผลการนำเสนอรายงาน 
      3)  ประเมินการทำงานเป็นทีม 
  

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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    1)  สามารถใช้ภาษาจีนในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารสามารถสรุป

ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

    3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

          2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1)  ฝึกการใช้หลักสถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล 
        2)  ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
        3)  ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
        4)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
        5)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์  
วินิจสาร และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1)  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมที่มอบหมาย 
        2)  ใช้แบบสังเกต 
        3)  ใช้แบบทดสอบ 
        4)  ประเมินผลการทำโครงการ  
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

1)  มีทัศนคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2)  ซื่อสัตย์  สุจรติ  และมีวินยั เคารพและปฏิบัตติามกฎระเบียบ

และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

3)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม

ที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   

4)  ภูมิใจในความเป็นไทย และมเีจตคติที่ดีวัฒนธรรมไทย  

1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรจีน 

2)  มคีวามรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  

3)  มีความรู้และสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและ

วัฒนธรรมจีนให้เพิม่พูนยิ่งขึ้น  

 

 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหเ้ป็นหลักในการ

ดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผล  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรบัตัวเข้ากบัวัฒนธรรมองค์กร

ได้เป็นอยา่งดี  

2) รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผดิชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองทั้งต่อตนเอง 

ต่อผู้อื่น และต่อสังคมในการเป็นพลเมืองที่มีคณุค่าของสังคมไทยและสังคมโลก       

 

1)  สามารถใช้ภาษาจีนในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารสามารถสรปุ

ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาโทบังคับ 

  11-074-201    ภาษาจีนระดับต้น 1    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   

 11-074-202   ภาษาจีนระดับตน้ 2  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   

 11-074-203   การฟัง และพูดภาษาจีน 1  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

 11-074-204   การฟัง และพูดภาษาจีน 2  ⚫  ⚫ ⚫        ⚫  

2. กลุ่มวิชาโทเลือก 

11-074-205   ภาษาจีนระดับกลาง 1      ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

   11-074-206   ภาษาจีนระดับกลาง 2     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

   11-074-207   ภาษาจีนธุรกิจ ⚫     ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ 

11-074-208   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ⚫     ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ 

11-074-209   ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  ⚫     ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ 

11-074-210   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับประเทศจีน     ⚫          

11-074-211    การแปล  จนี – ไทย  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  
⚫ 

11-074-212    การอ่านภาษาจีน      ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   

11-074-213    การเขียนภาษาจนี   ⚫     ⚫ ⚫    ⚫  
⚫ 

11-074-214    สัทศาสตร์ภาษาจนี  ⚫     ⚫     ⚫   

11-074-215    อักษรจีน  ⚫   ⚫       
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
     2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่คณะฯ แต่งตั้งข้ึน 
 2.2 มีการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่างน้ อย 1 คน 
ร่วมกับคณะกรรมการประจำคณะ 
 2.3 คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา 
กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จะนำมาทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
ดำเนินการคัดเลือกรายวิชาเพ่ือมาทวนสอบ 
 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย 
 2.5 คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการคณะฯเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
    3.   เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
  1.2.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
  1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
 1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
  1.3.1 ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
  1.3.2 ให้คำแนะนำและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 
  1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
  1.4.1 ส่งอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดย
มุ่งเน้นอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน 
  1.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน การ
สอนในสาขาที่เก่ียวข้อง 
  1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
  1.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ใน
สาขาที่เก่ียวข้องหรือเนื้อหาด้านวิชาการท่ีน่าสนใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  1.5.2 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 1.6 ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 
ผู้บริหาร และผู้เรียน 
  2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำปี 
  2.1.3 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและ
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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  2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.1.5 สนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยในห้องเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ที่เน้นการ
บริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่การทำผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากร ทำ
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   2.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 โดยกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) กำกับ
มาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และ  
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

    1.1  มีคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  ทำหน้าที่กำกับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

    1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน และมี 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะฯ  และนำเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

    1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

    1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดำเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วยกำกับให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

    1.5  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณากำหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อ/
รายวิชาที่สอน 
2.  บัณฑิต 
    2.1  สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร  
    2.2  มีแผนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนหลักสูตรครบ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
    3.1  การรับนักศึกษา 
 3.1.1  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1)  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ 
  3.1.2  การคัดเลือก  

         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 
 3.1.3  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้า เรียน โดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะนำหลักสูตรวิชาโท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวก และมีคู่มือวิชาโทภาษาจีนสำหรับ
นักศึกษาวิชาโททุกคน 
 3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบ
วิชาชีพ โดย 
 ชั้นปีที่ 2   เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา  โดยการดำเนิน
โครงการต่ าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

 ชั้นปีที่ 3    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการดำเนิน
โครงการต่ าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 
 3.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในระบบการทำกิจกรรมของคณะฯ 
 3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ 
 3.2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
          3.2.6  กำหนดระบบการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
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3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
               3.3.1  บัณฑิตมีความรูดานภาษาจีน   

   3.3.2  บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนและศิลปวัฒนธรรมจีน และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

       3.3.3  ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

4.  อาจารย ์
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
 4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
          ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจำคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
 4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
          มีระบบอัตรากำลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตรากำลังของจำนวนอาจารย์ที่คงอยู่ จำนวนอาจารย์ที่
ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการดำเนินการสรรหาอัตรากำลังของอาจารย์ในแต่ละปี  
 4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          1)  กำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทำแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำตำแหน่ง
ทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อในแต่ละปี และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป 
 2)  คณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุม
วิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
                    3)  คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและดำเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

    4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  โดยการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  ตำแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่ างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประจำคณะ 
คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์
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ประจำหลักสูตร โดยผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและตำราของคณะทุกปี เพ่ือให้ผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยมีคุณภาพ  
 

 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสำรวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) สำรวจความต้องการในการเปิดฉบับวิชาโทภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ 
2) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฉบับวิชาโทภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

3) ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการวิพากษฉ์บับวิชาโทภาษาจีน  คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์  

4) เสนอร่างฉบับวิชาโทภาษาจีนที่ปรับแก้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อหลักสูตร เพ่ือหลักสูตรได้ทำการปรับปรุง 

 5)  เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

6)  เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลำดับ 

8)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      5.2.1  การกำหนดผู้สอน 
               1)  ประธานหลักสูตรสาชาวิชาโท ภาษาจีน กำหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาที่
สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
               2)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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 5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      การจัดทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี้ 
               1)   ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่จัดทำกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
               2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6  
               3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
               4)  กำหนดให้มีการชี้แจง และแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในคาบแรก
ของการเรียน 
    5.2.3  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและ
กิจกรรม โดยกำหนดตารางเวลา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 

    5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             1)  นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนสอบ และ
วิธีการประเมินผล  
             2)  คณะศิลปศาสตร์ มีช่องทางรับคำร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
             3)  คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

    5.3  การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                  1)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ จากนั้นส่งผลการเรียนภายในเวลาที่ทะเบียน
กลางของมหาวิทยาลัยกำหนด 

2)  มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
4)  กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต่งตั้งทวน
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สอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือดำเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 
 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะศิลปศาสตร์ มีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสำหรับนักศึกษาทำ
กิจกรรม ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้อ งสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 
 

    6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          1)  มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน การสอน 
          2)  อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ ตำรา และสื่อต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
          3)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
          4)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

    6.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา โทภาษาจีน
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีที่ 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีที่ 
4 

ปีท่ี 
5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10)  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   ✓ ✓ 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

 

 
 



36 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือ
กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
 ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และกำหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ 
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจข้อมูลจาก 

1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) นักศึกษาปีสุดท้าย 
3) บัณฑิตใหม่ 
4) ผู้ใช้บัณฑิต 
5) อาจารย์ผู้สอน 
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน 
    4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา 
    4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
___________________ 

                       โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เกิดความเหมาะสมใน
การนำไปใช้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ 
(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕   เมื่อวันที่  ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ’’    

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า   คณะกรรมการประจำคณะสังกัดมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ที่แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ  
ศึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
  “นักศึกษา”    หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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  “กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”   หมายความว่า  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  “การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า  การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
  “การรักษาสภาพ” หมายความว่า     การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง   หรือ
ระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด 

 

หมวดที ่ ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๖  ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาค  และคิดเป็นหน่วยกิต 
  ๖.๑  ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนก็ ได้  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘   สัปดาห์    ทั้งนี้ต้องมี
ชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒  การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
   ๖.๒.๑   รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  

๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๓  การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  หรือการฝึกอ่ืน ๆ ที่ใช้เวลาไม่น้อย

กว่า  ๔๕  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๔  การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่

เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๕  การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์

ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งห้องปฏิบัติการ แลนอห้องเรียนให้นับเป็น  ๑ หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดของหลักสูตร 
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   ๖.๒.๖  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกำหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา  
ระบบการสอนทางไกล  และระบบอ่ืน ๆ  โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจำนวน
หน่วยกิต ในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้  

 

หมวดที ่ ๒ 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ ๘  การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
๘.๑    การรับผ่านระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘.๒   การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
๘.๓    การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
  ๘.๔    การรับโดยวิธี อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบขอบสภา

มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
   ๙.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ 
   ๙.๔  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรัง ที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อ
การศึกษา 
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หมวดที ่ ๓ 
การข้ึนทะเบียนและการรักษาสภาพ 

ข้อ ๑๐  การข้ึนทะเบียน 
๑๐.๑   คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ๑๐.๑.๑ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
๑๐.๑.๒ เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง  และประกาศต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
   ๑๐.๒  ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและชำระเงิน
ค่าข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ำประกันที่นำมายื่นในวันรายงานตัว
จะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ำประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นและถ้าปรากฏ
ในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                
                   ข้อ ๑๑  การรักษาสภาพ 

๑๑.๑  นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจำทุภาคการศึกษาและชำระเงินค่ารักษาสภาพ
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๒ กรณีที่นักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเนื่องจากตกออก ตามข้อ  ๒๘  แห่งข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะ
คืนเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 

๑๑.๓ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 

หมวดที ่ ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 
๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค

การศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน รายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
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๑๒.๓  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต 

๑๒.๕  ในกรณีที่มีความจำเป็น  การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้
ใน ข้อ ๑๒.๓  และ ๑๒.๔  อาจจะกระทำได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

  ๑๒.๖  การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๒.๗  นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก
ปรับเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ให้ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   ๑๒.๘  เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพัก 
การศึกษาตามข้อ ๓๗.๓  แห่งข้อบังคับนี้  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ๑๒.๑๐  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาตามที่คณะ
หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๑๒.๑๑  นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ ในกรณีที่การรักษาสภาพของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วย  และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
   ๑๒.๓ นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีทุกชั้นปี ก่อนลงทะเบียนและ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
๑๓.๑ นักศึกษาที่ได้ R  ตามหมวดที่ ๗   จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ำทันทีที่มี

การเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 
๑๓.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปหรือ

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ และจำนวนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำนี้ต้องนำไป
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คิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุดเช่นเดียวกับรายวิชา
อ่ืน ๆ 

๑๓.๓    ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร  และสอบผ่านรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ำ
เฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษาจำนวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำนี้  ต้องนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน 

๑๓.๔ การลงทะเบียนเรียนซ้ำจะได้ผลการเรียนสูงสุด แต่ ไม่สูงกว่าผลการเรียน A  และ
จะไม่บันทึกผลการเรียน F  ลงในระเบียนแสดงผลการซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 

 

หมวดที ่ ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๔  การเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ  ภายใน 
๓  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๕  การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกำหนด รายวิชาที่ถอน
นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ด้วย
ตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑๕.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ดำเนินการถอน
รายวิชาภายในสี่สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกำหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  การถอน
ตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และให้ดำเนินการที่กองบริการการศึกษา 

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแล้ว  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ
๑๒.๓ , ๑๒.๔ และ ๑๒.๕   แห่งข้อบังคบันี้ 
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หมวดที่  ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

  ข้อ ๑๗ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit)  เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต   

   ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตาม   
หมวดที่ ๔  และ ๕  แห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๙  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิต ที่กำหนด
ไว้ตามหลักสูตร 
  ข้อ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา 
(Prerequisite) ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
  ข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียน 
รายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา   
            ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S 
หรือ U และให้ระบุคำว่า Audit  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

หมวดที ่ ๗ 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

ข้อ ๒๓ ระดับคะแนนอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 
 
 ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
  A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
  B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
  B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)   ๓.๐ 
  C+   ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
  C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   ๒.๐ 

D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   ๑.๕ 
  D   ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
  F   ผลการประเมินขั้นตก (Fail)      ๐ 

ตัวอักษรอ่ืน ๆ  ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I IP R  T  และ  W  
ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน  ยกเว้น T 
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  ตัวอักษร ความหมาย 
  I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  IP  กำลังดำเนินอยู่ (In progress) 
  R  เรียนซ้ำชั้น (Repeat) 
  T  รับโอน (Transferred) 
  W  การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมาย ดังนี้ 
  ตัวอักษร ความหมาย 
  G  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี  (Distinction) 
  P  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ (Pass) 
  F  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก  (Fail) 
 ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
  S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ ให้สำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
(Satisfactory) 
  U  ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ ให้สำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 ใช้สำหรับรายวิชาที่ ไม่มีจำนวนหน่วยกิตและไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม หรือรายวิชาที่
นอกเหนือจากหลักสูตรกำหนด โดยมีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S U  

ข้อ ๒๔  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
   ๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+  C  D+  D และF  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๑.๑ รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมิน 
ได้เป็นระดับคะแนน 
    ๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
    ๒๔.๑.๓ การใช้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๑.๑,๒๔.๑.๒  และ ๒๔.๑.๓ 
แล้ว ยังใช้ได้ใน  กรณีต่อไปนี้อีก คือ 
    (๑) นักศึกษาไมเ่ข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจำภาค 
    (๒) นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้ F  ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบประจำภาคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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(๓) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอน 
กำหนดให้  ภายในกำหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

    (๔) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่กำหนดใน
หลักสูตร 
    (๕) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑๕ 
    ( ๖)  ฝ่าฝืนข้อบังคับ คำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนด 

   ๒๔.๒.๒ นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมีหลักฐานการลาที่
เชื่อถือได้ 

๒๔.๒.๓  การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๒.๔   เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้  I  แล้ว  นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ดำเนินการให้มีการวัดผลและประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาถัดไป หรือ ๑ สัปดาห์แรกของ
ฤดู หากว่านักศึกษาผู้นั้นได้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผล
ได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือ U หรือ W แล้วแต่กรณีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด หากรายวิชาใดมีการขยายเวลาให้เป็นอำนาจของคณบดี ให้ขยายเวลาได้แต่ต้อง
ระบุร่องเวลาในการสิ้นสุดให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๒๔.๓  ตัวอักษร IP ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า  ๑  ภาค
การศึกษา   ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+ B C+ C  D+ 
D  หรือ  F หรือผลประเมินแบบสัญลักษณ์ G P S U  
   ๒๔.๔ ตัวอักษร R  ใช้เฉพาะนักศึกษา  ซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาที่คณะได้กำหนดไว้
เท่านั้น 
   ๒๔.๕ ตัวอักษร  S  และ U  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๕.๑   การประเมินผลรายวิชาที่กำหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน  หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

   ๒๔.๕.๒   เปลี่ยนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
สำหรับ รายวิชาที่ได้กำหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
   ๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่รับโอน  โดยใส่ไว้ในช่องคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา 
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๒๔.๗ ตัวอักษร  W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๗.๑   รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๑๕.๒ 
    ๒๔.๗.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
    ๒๔.๗.๓   นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

หมวดที ่ ๘ 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ ๒๕  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลสำหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  และเมื่อทำการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือ
ว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

  ๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้า 

  ๒๕.๓ ทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาการศึกษาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตาม หมวดที่ ๗ 

  ๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point  
Average = G.P.A) 

๒ ๕ .๕  วิ ธี ค ำ น ว ณ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ส ะ ส ม  (Cumulative Grade Point 
Average=Cumulative G.P.A.)ให้ทำดังนี้ 

๒๕.๕.๑ ให้นำผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจำนวนหน่วยกิ
ตของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม  (Cumulative 
Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒   การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสดดังกล่าวข้างต้น ทั้งคะแนนเฉลี่ย
ประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดจากเศษ
ทศนิยมตำแหน่งที่ 3  
   ๒๕.๖ รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องนำหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆไปรวม
เป็นตัวหารในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว 
โดยพิจารณาผลจากวัดและประเมินครั้งสูงสุด แต่หากเรียกซ้ำ เนื่องจากได้ผลการเรียน F ไม่นับผลมาคิดเกรดฉลี่ย
สะสม แต่ระบุในหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  
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 ข้อ ๒๖  การกำหนดนับชั้นปีนักศึกษา  หากมีความจำเป็นต้องกำหนดชั้นปีนักศึกษาให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีคณะกำหนด 

ข้อ ๒๗  การสอบ 
๒๗.๑ การสอบแบ่งเป็น 

๒๗.๑.๑ การสอบย่อย 
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 
๒๗.๑.๓  การสอบประจำภาค 

    ๒๗.๑.๔  การสอบรวบยอด 
  ๒๗.๑.๕  การสอบประเภทอ่ืน 

๒๗.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ 
ผลของการสอบอาจนำไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง รวมกับผลสอบประจำภาคก็ได้  จำนวนครั้ง เวลาและวิธีการ
สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบประจำภาค หมายถึง  การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จ
สิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจำภาค  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการสอบประจำภาค 

๒๗.๔ การสอบรวบยอด  หมายถึง  การสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่ง
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 

๒๗.๕ การสอบประเภทอ่ืน  หมายถึง  การสอบที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตาม
ข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด 

ข้อ ๒๘  การตกออก 
     ๒๘.๑   การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ  และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่คำนึงถึงรายวิชาที่ได้  I 
                                        ๒๘.๒  นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 
        ๒๘.๒.๑   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๕๐  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
และมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๓๐-๕๙  หน่วยกิต 
         ๒๘.๒.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑ .๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
และมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตข้ึนไป 
                                                       ๒๘.๒.๓  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีกฎหมายอ่ืน
กำหนดไว้  มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎระเบียบเพ่ิมเติมได้ 
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 ข้อ ๒๙  การสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้  

๒๙.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร  ดังนี้ 
๒๙.๑.๑   การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 

  ๒๙.๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็น
รายวิชาที่เทียบเท่ากัน  ให้นับรายวิชาใด รายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐  และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาที่คณะกำหนดไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๒๙.๓   มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๙.๑ แห่งข้อบังคับนี้ 
  ๒๙.๔   มีความประพฤตเิรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

๒๙.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

๒๙.๖    มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๒๙.๗   นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒๙.๑  แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา  ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ  ๓๐.๒  แห่งข้อบังคับนี ้

  ๒๙.๘   การนับวันที่สำเร็จการศึกษา  ให้นับวันที่คณะกรรมการประจำคณะให้การ
รับรองการสำเร็จการศึกษา 

หมวดที ่ ๙ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ข้อ ๓๐   ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้
สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
                ๓๐.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ
เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
      ๓๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
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   ๓๐.๒ ในกรณีที่คณะกำหนดให้มีการให้อนุปริญญา  คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
อนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐.๑.๑ และข้อ ๓๐.๑.๒  
และ ๓๐.๑.๓ แห่งข้อบังคับนี้  และต้อง 
    ๓๐.๒.๑   ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐  แต่ไม่ต่ำกว่า ๑.๗๕ หรือ 
   ๓๐.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา  
และมีหน่วยกิตท่ีได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓๐.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐  วัน นับแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ข้อ ๓๑  การให้เสนอชื่อและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
๓๑.๑   นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อและเข้ารับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ใน

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ๓๑.๑.๑ ศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ ลาพักการศึกษา  
   ๓๑.๑.๒ ศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ ลาพักการศึกษา  
   ๓๑.๑.๓ ศึกษาหลักสูตร ๖ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 

๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ ลาพัก
การศึกษา  

๓๑.๑.๔ ได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผล รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W 
และต้องผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย 

๓๑.๑.๕ ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับ คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

   ๓๑.๑.๖ ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทาง
วินัย และไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

๓๑.๑.๗ ได้ดำเนินขอสำเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
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๓๑.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้   

๓๑.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๑.๑ 
๓๑.๒.๒  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 

   ๓๑.๒.๓ ไม่เคยได้รับคะแนนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือคะแนนตามตัวอักษร C+ หรือ
สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

๓๑.๒.๔ ใช้เวลาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาที่ได้รับปริญญา 
๓๑.๒.๕ ไม่เป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 

 
๓๑.๓ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 

สอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้   
๓๑.๓.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๐.๑ 
๓๑.๓.๒  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
๓๑.๓.๓ ไม่เคยได้รับคะแนนต่ำกว่า ๒ หรือคะแนนตามตัวอักษร C หรือ 

สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
๓๑.๓.๔ ใช้เวลาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาที่ได้รับปริญญา 
๓๑.๓.๕ ไม่เป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 
๓๑.๓.๖ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

ปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
๓๑.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ ๓๐.๑ แต่ประสงค์จะขอ

เลื่อนการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาออกไป โดยมีเหตุสมควร ต้องให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเสนอต่อ
อธิการบดี อธิการบดีมีอำนาจตัดสินชี้ขาดเป็นกรณีรายๆไป 

๓๑.๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และมีอำนาจตัดสินชี้ขาดในกรณีมี
ปัญหาที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ แล้วนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

  ๓๑.๖ การให้ปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไป
ตามข้อ ๓๑.๒ และ ๓๑.๓ ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 
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ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐ แห่งข้อบังคับนี้  ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้  โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้  ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวดที ่ ๑๐ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ ๓๔  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

   ๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน  ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  การรับโอนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีที่
สำหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา  และให้คณะกรรมการประจำคณะหรือผู้ที่อธิการดีมอบหมาย ที่
ตะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
    ๓๔.๑.๑  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน  จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
สภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิม  และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ทั้งนี้  ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก  และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
    ๓๔.๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา  จะต้องส่งใบสมัครการขอโอนย้าย 
ถึงกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๘  สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา และคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

   ๓๔.๑.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๑.๔ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน
ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิม
ด้วย 
   ๓๔.๒ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่
เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
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   ๓๔.๓ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับนักศึกษาที่ โอนมาจากสถาบันอ่ืน
มหาวิทยาลัยจะไม่นำระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม  มาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
โดยจะกำหนดสัญลักษณ์ T ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๓๕  การย้ายคณะเรียน 
๓๕.๑ การย้ายคณะเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำคณะของคณะที่กำลังศึกษาและคณะที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 
๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     ๓๕.๒.๑   เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
  ๓๕.๒.๒   ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
  ๓๕.๒.๓   มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หน่วยกิตสะสมไมน่้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
  ๓๕.๒.๔   การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

  ๓๕.๒.๕   นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับ
การเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
นักศึกษาต้องดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือ
สาขาวิชา 
  ๓๕.๒.๖   การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน ตั้งแต่ C ขึ้นไป 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือสาขาวิชา  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดต่อฝ่ายวิชาการคณะ ผ่านคณะที่กำลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่ม
ภาคการศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์ และคณะดำเนินการแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 

๓๕.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 
   ๓๕.๔.๑   เป็นผุ้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับดอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง
ดำเนินการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๓๕.๔.๒   การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งในการพิจารณาเทียบโอน 
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  ๓๕.๔.๓   ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด  
  ๓๕.๔.๔   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายใน

และต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะอ่าน 
  ๓๕.๔.๕   รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ยกเว้นรับโอนต่างสถาบันให้สัญลักษณ์ T 
   ๓๕.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสอง

เท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   ๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย  ให้คำนวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม  รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่
ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ ๓๖  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 

หมวดที ่๑๑ 
การลา  การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

ข้อ  ๓๗  การลา 
๓๗.๑ การลาแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาป่วยหรือลากิจ 
๓๗.๑.๒  การลาพักการศึกษา 
๓๗.๑.๓  การลาออก 

๓๗.๒   การลาป่วยหรือลากิจ  นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา  และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ  
๒๗แห่งข้อบังคับนี้  และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  ในกรณีใด   

กรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
     (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
     (๒) รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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     (๓) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
โรคทางจิตเวชโดยรับการวินิจฉัยจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด จนกว่าได้ใบรับรองจาก
แพทย์ว่าหายปกต ิ
     (๔) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
    ๓๗.๓.๒  วิธีปฏิบัติในการลาพัก  ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักศึกษาไม่
อาจทำด้วยตนเองได้)  ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกำหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คณบดีเจ้า
สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบ
ประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  ยกเว้นกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
    ๓๗.๓.๓  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

๓๗.๓.๔  นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  ต้องชำระ 
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓๗.๔ การลาออก  นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง  
และใบปลอดหนี้  โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุญาต 
   ๓๗.๕ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
    ๓๗.๕.๑  ใบลา  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    ๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย)  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   ๓๗.๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง   และหนังสือแสดงความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษากรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  ๑๕ วัน  หรือลาพัก  การศึกษาหรือลาออก 
    ๓๗.๕.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาทุกประเภทต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
    ๓๗.๕.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี  เช่น  เอกสารการได้รับ
อนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ  การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร  เป็นต้น 
    ๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัยกรณี
ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การลาพักการศึกษาและการลาออก  เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือ
วันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลในการลา  และให้คณะเจ้าสังกัดนำส่งสำเนาเอกสารการลานั้นไปยังกองส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป 
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   ๓๗.๗ การลาทุกกรณี  จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับ  และระเบียบอ่ืนใดของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘ การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๓๘.๑ ตาย 
   ๓๘.๒ ลาออก 
   ๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๓๘.๕ ขาดคุณสมบตัิการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัย 
๓๘.๖ เรียนสำเร็จตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  เป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่กรณีที่เป็น
นักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๓๘.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาค
การศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 
   ๓๘.๘ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจำนวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง  หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
เท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๙.๓ แห่งข้อบังคับนี ้

๓๘.๑๑ ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาท 

   ๓๘.๑๒ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๓๘.๑๓ นักศึกษาที่มีการทุจริตในการสอบ 
   ๓๘.๑๔ อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๙  การคืนสภาพนักศึกษา 
๓๙.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได้   
๓๙.๑.๑   พ้นสภาพตามข้อ ๓๘.๒, ๓๘.๘, ๓๘.๙  และ ๓๘.๑๔  หรือ 
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  ๓๙.๑.๒  พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออก  
โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒   หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา  ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวดที ่๑๒ 
บทกำหนดโทษ 

 ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่กระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 
๔๑ แห่งข้อบังคับนี้  และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีก
ส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 
   ๔๑.๑ ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  
เช่น  ทุจริตในการสอบ  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน  
ทั้งนี ้โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 
   ๔๑.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระทำผิดตามข้อบังคับนี้
สำหรับภาคการศึกษานั้น 
   ๔๑.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   สำหรับภาคการศึกษานั้น 
   ๔๑.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแต่
ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อ ๔๒  การดำเนินการเมื่อมีการกระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ 
๔๒.๑ ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้   รวบรวมหลักฐาน

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 
  ๔๒.๒   ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

ขั้นหนึ่ง  โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕  วัน หลังจากวันสุดท้ายของการ
ส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๔๒.๓   ให้กองบริการการศึกษาบันทึกประวัติการลงโทษ  และแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้
นั้นสังกัดและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่ งลงโทษตามข้อบังคับนี้   หรือไม่ได้รั บอนุมัติปริญญา หรืออนุมัติ
อนุปริญญาตามข้อ ๓๐  อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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๔๓.๑   ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกำหนด  ๓๐  วันนับแต่วัน
ทราบคำสั่งลงโทษ 

๔๓.๒   การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
๔๓.๓   การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคน

อ่ืนหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 

ข้อ ๔๔ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย  มีคำสั่งเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษตามควร
แก่กรณีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุด  ยกเว้นกรณีให้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย  คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือ
เป็นที่สุด  แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน  ๑๕ วัน 

 
  
     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      
                                       
     (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ฉบับวิชาโทภาษาจีน ฉบบัใหม่ พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 อาจารย์ ดร.อาริตา สัมมารัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ง 

ประเด็นวิพากษ์ 
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ประเด็นวิพากษ์หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 
3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ปรับ

วัตถุประสงค์ควรเพิ่มการอธิบายให้
ไปเก่ียวข้องกบัภาษาจีนมากยิง่ขึน้  

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชา
โทภาษาจีน ได้ปรับวัตถุประสงค์
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ จากวัตถุประสงค์
เดิม “1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทั กษะ และประสบการณ์ ด้ าน
ภ าษ าแ ล ะวัฒ น ธ รรม จี น ที่ มี
คุณภาพ มีความขยันหมั่นเพียร
ศึกษาหาความรู้ สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3.2  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความอดทน  เสี ยสละ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3.3  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
มีความม่ันใจในตนเอง และปรับตัว
เข้ ากั บ สั งค มท่ ามกล างคว าม
ห ล ากห ล ายท างวัฒ น ธรรม ” 
เป็น “1.3.1   ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร 

1.3.2   ผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี ความรู้  
ค ว า ม เข้ า ใจ ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมจีน สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3.3  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความอดทน  เสี ยสละ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” 

4. กำหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 
5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับ
การศึกษา 

เหมาะสม - 

7. ระบบการศึกษาและกำหนด   
 หน่วยกิต 

เหมาะสม - 

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 
9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการ
เรียนการสอน 

เหมาะสม - 

10. การวัดผลและการสำเร็จ
การศึกษา 

เหมาะสม - 

11. อาจารย์ประจำหลักสูตร เหมาะสม - 
12. จำนวนนักศึกษา เหมาะสม - 
13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/
ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 
15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 
16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร 

17. รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้แก้ไข
คำอธิบายรายวิชา 3 รายวิชา 
ดังนี้ 
1. รายวิชา 11-074-203 การฟัง 
และพูดภาษาจีน1 คำอธิบาย
รายวิชาเดิม “การฝึกทักษะการ
ฟั งแ ล ะก า ร พู ด ภ าษ าจี น ใน
ชีวิตประจำวัน เน้นการออกเสียง
ที่ถูกต้อง”เป็น “การฝึกทักษะ
การฟังและการพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น เน้นการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง”  
2. รายวิชา 11-074-207ภาษาจีน
ธุรกิจ คำอธิบายเดิม “ภาษาจีนที่
ใช้สนทนาในวงการธุรกิจ เน้นการ
ใช้ ค ำศั พท์ เท คนิ คและความ
ถูกต้องของสาร” เปลี่ ยน เป็ น 
“ภาษาจีนที่ใช้สนทนาในวงการ
ธุรกิจเบื้องต้น เน้นการใช้คำศัพท์
เทคนิคและความถูกต้องของ
สาร” 
3 .  ร า ย วิ ช า 11-074-214     
สัทศาสตร์ภาษาจีน คำอธิบาย
เดิม “การเรียนรู้เสียงและระบบ
เสียงภาษาจีน มุ่งเน้นการฝึกออก
เสียงในภาษาจีน  ตั้งแต่ระดับคำ  
วลี   ป ระโยค   และข้ อความ
ต่อเนื่อง  รวมทั้งศึกษาปัญหาการ
ออกเสียงของนักศึกษาไทย” 

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชา
โทภาษาจีน ได้แก้ไขชื่อรายวิชา 
ดังนี้ 
1. รายวิชา 11-074-203 ก า ร ฟั ง 
และพู ดภ าษาจี น 1 ค ำอธิบ าย
รายวิชาเดิม “การฝึกทักษะการฟัง
แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า จี น ใ น
ชีวิตประจำวัน เน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง”เป็น “การฝึกทักษะการ
ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า จี น ใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น เน้นการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง”  
2. รายวิชา 11-074-207ภาษาจีน
ธุรกิจ คำอธิบายเดิม “ภาษาจีนที่
ใช้สนทนาในวงการธุรกิจ เน้นการ
ใช้คำศัพท์เทคนิคและความถูกต้อง
ของสาร” เปลี่ยนเป็น “ภาษาจีนที่
ใช้สนทนาในวงการธุรกิจเบื้องต้น 
เน้นการใช้คำศัพท์ เทคนิคและ
ความถูกต้องของสาร” 
3 .  ร า ย วิ ช า 11-074-214     
สัทศาสตร์ภาษาจีน คำอธิบายเดิม 
“การเรียนรู้เสียงและระบบเสียง
ภาษาจีน มุ่งเน้นการฝึกออกเสียง
ในภาษาจีน  ตั้งแต่ระดับคำ  วลี  
ประโยค  และข้อความต่อเนื่อง  
รวมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียง
ของนักศึกษาไทย” เปลี่ยนเป็น 
“การเรียนรู้เสียงและระบบเสียง
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร 

เปลี่ยนเป็น 
“การเรียนรู้เสียงและระบบเสียง
ภาษาจีน   มุ่ งเน้นการฝึกออก
เสียงในภาษาจีน ตั้งแต่พยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ตลอดจนระดับ
คำ วลี รวมทั้งศึกษาปัญหาการ
ออกเสียงของนักศึกษาไทย” 
 
 

ภาษาจีน   มุ่งเน้นการฝึกออกเสียง
ในภาษาจีน ตั้งแต่พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ ตลอดจนระดับคำ วลี 
รวมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียง
ของนักศึกษาไทย” 
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ประเด็นข้อเสนอแนะฉบับวิชาโทภาษาจีน คณะศิลปศาสตร ์
ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5 /2563  เมื่อวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของ

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 

3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสม - 

4. กำหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 

6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา ให้เพ่ิมเกณฑ์การรับสมัครให้

ชัดเจนขึ้น 

ได้มีการเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือก

บุคคลผู้เข้ารับการศึกษาให้ชัดเจน

ขึ้น 

7. ระบบการศึกษาและกำหนดหน่วยกิต เหมาะสม  

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 

9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

10. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เหมาะสม - 

11. อาจารย์ประจำหลักสูตร เหมาะสม - 

12. จำนวนนักศึกษา เหมาะสม - 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของ

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและ

แหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 

15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 

16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

17. รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา เหมาะสม - 

18. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

1. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน

และการประเมินผลควรให้มีความ

สอดคล้องกัน 

 

2. ให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ในฉบับวิชาโทภาษาจีน 

1. ได้มีการแก้ไขผลการเรียนรู้  

กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผลทีส่อดคล้องกัน 

 

2. ได้มีการแก้ไขและเพ่ิมผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในฉบับวิชาโท

ภาษามลายู 

19. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

1. แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชายังไม่

ครอบคลุมทั้งหมด 

1. ได้มีการแก้ไขข้อมูลในตาราง

แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก

หลักสู ตรสู่ รายวิชา ให้ มีความ

สอดคล้องกับการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในแต่

ละด้านอย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

ดานภาษาและวัฒนธรรมจีน 

11 – 074 – 201   ภาษาจีนระดับต้น 1    

11 – 074 – 202    ภาษาจีนระดับต้น 2   

11 – 074 – 203  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   

11 – 074 – 204 การฟัง-การพูดภาษาจีน 2 

11 – 074 – 210  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน      

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจดานภาษาและ

วัฒนธรรมจีน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนา

ตนเอง พัฒนางาน พฒันาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11 – 074 – 204    ภาษาจีนระดับกลาง 1  

11 – 074 – 206   ภาษาจีนระดับกลาง 2 

11 – 074 – 207    ภาษาจีนธุรกิจ  

11 – 074 – 210   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 

11 – 074 – 209   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม            

11 – 074 – 212    การอ่านภาษาจีน 

11 – 074 – 213  การเขียนภาษาจีน 

11 – 074 – 214  สัทศาสตร์ภาษาจีน  

11 – 074 – 215  อักษรจีน  

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

11 – 074 – 211  การแปลจีน-ไทย   
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สปัดาห์) 

อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 

ลำดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/2562 

(ชม./สัปดาห์) 
1 อาจารย์ปารีซะ  รักเก้ือ 12 

2 อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์ 12 
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ภาคผนวก ช 

แผนผังโครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ 

 
                  ภาคการศึกษาที่ 4                 ภาคการศึกษาที่ 5                        ภาคการศึกษาที่ 6 

 

                 ภาษาจีนระดับต้น 1                ภาษาจีนระดับต้น 2                             วิชาโท           
                                                      
 

             การฟัง-การพูดภาษาจีน 1          การฟัง-การพูดภาษาจีน 2                       วิชาโท           
                

 
                                                                                               วิชาโท 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ - สกุล   นางสาวปารีซะ  รักเก้ือ      ตำแหน่ง    อาจารย์        สาขาวิชา   ภาษาจีน                                          
                                      

2. ประวัติการศึกษา     
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

ปริญญาตรี M.A. (Teaching Chinese to Speakers 
of  Other Languages) 

Yunnan Normal University, 
China 

2555 

ปริญญาโท B.A. (Chinese) Yunnan Normal University, 
China 

2553 

                                                                                        
 

3.  ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ    
รัฐพร ศิริพันธุ์, และปารีซะ รักเก้ือ. (2562). การพฒันาทักษะการพูดภาษาจีนโดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลป
ศาสตร์ ครั้งที ่4. สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  

ฮัสสัน ดูมาลี, รอยฮาน สะอารี และปารีซะ รักเกื้อ. (2562). การศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวในต าบลแหลมโพธิ ์อ าเภอยะหริ่ง  จงัหวัดปัตตานี. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 19. เชียงใหม่ : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่.  

ฟิรดาวซ์ มูหะมัด, สุไลมาน สมาแฮ, กามีลียา หะยีหะซา, รอฮานี เต๊ะซา, ปารีซะ รักเกื้อ . (2019). Pilihan 
Bahasa Interaksi Sosial dalam kalangan Pelajar Melayu di selatan Thai. International 
conference on Languages, Literature and Malay Society.  Malaysia:  Education Sultan 
Mizan Campus,Besut. 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ - สกุล   นางสาวรัฐพร ศิริพันธุ์      ตำแหน่ง    อาจารย์        สาขาวิชา   ภาษาจีน                                          
                         

2.  ประวัติการศึกษา                                                                                        
 

3.  ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ    
รัฐพร ศิริพันธุ์. (2561).การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้บัตรคำศัพท์และเกมส์คำศัพท์ของ

นักศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3. สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย. 

รัฐพร ศิริพันธุ์. (2561). การศึกษาข้อผิดพลาดของการใช้คำกิริยาวิเศษณ์บอกเวลา“从来” “向来” “一向 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0. นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  

รัฐพร ศิริพันธุ์. (2561). แนวทางการเตรียมความพร้อมและวิธีการเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน.  วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,5(1) ปี,103-112. 

รัฐพร ศิริพันธุ์, และปารีซะ รักเก้ือ. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลป
ศาสตร์ ครั้งที ่4. สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  

รัฐพร ศิริพันธุ์. (2563). การศึกษาข้อผิดพลาดของการใช้คำบุพบทบอกทิศทาง “朝、对、向” ของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,7(2) ปี,156-173. 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท Master degree of Teaching 

Chinese to Speakers of Other 
Languages 

Southwest University, China 2560 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน 
B.A. (Chinese Language) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 Yunnan University, China 

2558 
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Rattaphorn Siriphan. (2019). 泰国大学生初级阶段汉语写作偏误分析——以泰国陶公公主大学为例. 

11th Conference of Asia-Pacific Consortium of Teaching Chinese as an International 
Language. Singapore: Nanyang Technological University (NTU).   

 
 
 
 

 


