
หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง
และมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยครูกวางสี (เมืองกุ้ยหลิน)

โครงการหลักสูตร ๒ + ๒
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการหลักสูตร ๒ + ๒
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

• ก้าวสู่ความเป็นสากลกับทางเลือกใหม่ของการศึกษาภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ   
• เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริงทางภาษา 

 

สมัครเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาภาษาจีน                
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200-30 ต่อ 1321, 1322, 1324   

มหาวิทยาลัยรังสิต
สร้างบัณฑิตให้รู้ลึก สร้างสำนึกเพื่อสังคม 

โทร. 0-2791-5500-10 www.rsu.ac.th 

ประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาที่ประเทศจีน ปี 2552 
(* คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน  6 บาท : 1 หยวน) 
มหาวิทยาลัยครูกวางสี (GNU)  เมืองกุ้ยหลิน 
อัตราค่าเล่าเรียน :   14,000 หยวน (84,000 บาท / ปี) 
ค่าหอพัก :   5,000 หยวน (30,000 บาท / ปี) 
ค่าครองชีพต่อเดือน :   ประมาณ 1,000 หยวน / เดือน (72,000 บาท / ปี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ    186,000 - 190,000 บาท / ปี 
มหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง (BLCU) กรุงปักกิ่ง  
อัตราค่าเล่าเรียน : 23,200 หยวน (139,200 บาท / ปี) 
ค่าหอพัก : 60 หยวน / คน / วัน (131,400 บาท / ปี) 
ค่าครองชีพต่อเดือน :   ประมาณ 2,000 หยวน / เดือน (144,000 บาท / ปี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ    414,600 - 500,000 บาท / ปี 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต 
1. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต 
2. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่
จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่มีการนำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำนวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
3. การบนัทกึผลการเรยีนบางวชิาจะบนัทกึใหต้ามวธิกีารประเมนิ เชน่ CS (หนว่ยกติจากการทดสอบมาตรฐาน) 
CT (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) เป็นต้น 
4. การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกิน  
สามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน 
5. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิเทียบโอน 
6. นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
7. เมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยรังสิต 



หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๔๕  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ที่กำหนดให้มีการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต จึงได้สรรหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยได้มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยครูกวางสี (เมืองกุ้ยหลิน) และมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง (กรุงปักกิ่ง) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา  
 และจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาไทยในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากบัสถาบนัวชิาการในตา่งประเทศ 
สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้ริเริ่มโครงการหลักสูตร ๒ + ๒ ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับมหาวิทยาลัยครูกวางสี และกับมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัเจา้บา้น (Home Institutions) และมหาวทิยาลยัเจา้ภาพ (Host Institutions) โดยอาศยัการเทยีบโอน
หน่วยกิตระหว่างสถาบันเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพและความเป็นสากลของสถาบัน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหลักสูตร ๒+๒ นี้ หากศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพแล้ว ก็จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ในขณะเดียวกันนักศึกษาสามารถนำวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเทียบโอน
หน่วยกิตกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเมื่อเทียบโอนได้ครบตาม
หลักสูตรแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยเช่นกัน 
 พร้อมเริ่มโครงการได้ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการหลักสูตร ๒+๒ 
1. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  
2. ต้องศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
3. ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษา ๒ + ๒ คืออะไร 
 หลักสูตรการศึกษา ๒ + ๒ หมายถึง การ
จัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
ศึกษาสองสถาบัน โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกัน
กำหนดหลักสูตร รายวิชาและเนื้อหารายวิชา เพื่อ
ประสิทธิผลสูงสุดในการศึกษา  
 ในช่วงสองปีแรกของการศึกษา นักศึกษา
จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (ซึ่งหมายถึง 
มหาวิทยาลัยรังสิต) และจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ 
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ  (ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาใน
ประเทศจีน) ในช่วงสองปีหลัง 
 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่างๆ และมี
ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหลักสูตรแล้ว 
นักศึกษาก็จะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เข้า
ศึกษาในประเทศจีน  และในขณะเดียวกัน นักศึกษา
สามารถเทยีบโอนหนว่ยกติทีไ่ดศ้กึษา ณ มหาวทิยาลยั
ในประเทศจีนกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   และเมื่อเทียบโอน
ได้ครบตามหลักสูตรแล้ว ก็จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญา
จากมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยเช่นกัน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อตกลงทางวิชา
การระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
บุคลากรและการเทียบโอนหน่วยกิต 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมี
สมรรถนะสากล (Global Competence) 
3. ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนดังกล่าว นำไปสู่การ
พัฒนาสถาบันในรูปแบบของการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน 
4. สง่เสรมิใหเ้กดิการรบัรองวทิยฐานะ (Accreditation) 
ของสถาบันในระดับสากล 
5. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการเทียบโอนหน่วยกิต 
ระหว่างสถาบัน 


