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การเสนอรายวิชา 
 
ความหมาย 
 

การเสนอรายวิชา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปิดรายวิชาใหม่ การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา และการปิดรายวิชา 
การเปิดรายวิชาใหม่ หมายถึง การเสนอขอเปิดรายวิชาซึง่ยังไม่มีในทะเบียนรายวิชาและจะต้องเป็นรายวิชาที่ไม่ซ ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นที่

เปิดสอนอยู่แล้ว  การเปิดรายวิชาใหม่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การเปิดรายวิชาใหม่ที่ปรากฏในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ซึ่งเป็นรายวิชา

เลือกเพิ่มเติมจากที่ปรากฏในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
 2. การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อเปิดสอนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาใด

กลุ่มวิชาหนึ่ง (ส่วนงานต้องเสนอขอเปิดรายวิชาไปท่ีศูนย์การศึกษาทั่วไป)   
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว เป็นการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ

ประเภทและจ้านวนช่ัวโมงการเรียนการสอนต่อสัปดาห์  วิธีการวัดผล  ประเภทรายวิชา  เง่ือนไขรายวิชา  รายวิชาที่จัดสอน   ตลอดจนการ
ปรับปรุงเนื อหารายวิชา   ทั งนี การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาจะต้องไม่กระทบกับรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา ช่ือย่อรายวิชา จ้านวนหน่วยกิตรายวิชา และ
เนื อหารายวิชาที่เป็นหลักการส้าคัญ ถ้าการแก้ไขรายวิชากระทบต่อรายละเอียดดังกล่าว ให้คณะเสนอขอปิดรายวิชานั นๆ และให้ขอเปิดเป็น
รายวิชาใหม่ใช้รหัสรายวิชาใหม่  
 การปิดรายวิชา หมายถึง การปิดรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน หรือได้เปิดรายวิชาอื่นทดแทนแล้ว 

 
 

ค าอธิบายวิธีบันทึกแบบเสนอเปิดรายวิชา 
 
รหัสรายวิชา 
 หมายถึง ตัวเลขที่บ่งถึงรายวิชาที่เปิดสอนในหน่วยงานสอน ต้องเขียนด้วยตัวเลขติดต่อกัน 7 หลัก 

คณะสามารถตรวจสอบรหัสรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วได้จากทะเบียนรายวิชา กรณีที่ต้องการ
น้ารหัสรายวิชาเดิมที่ปิดไปแล้วมาใช้ใหม่ เลขรหัสนั นต้องปิดไปแล้วเป็นเวลา 4 -6 ปี 
(แล้วแต่ระยะเวลาของหลักสูตร) เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างนิสิตหลักสูตรเก่าที่ตกค้าง
กับนิสิตในหลักสูตรใหม่ 

 
  เป็นรหัสของคณะและภาควิชาที่เป็นเจ้าของศาสตร์ หรือของผู้ขอเปิดรายวิชา 
 
       

 
  เป็นตัวเลขบอกล้าดับรายวิชาที่ไม่ซ ้าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน 
  เป็นตัวเลขบอกระดับชั นปีที่รายวิชานี ควรจัดสอน หรือบอกฐานะชั นปีของนิสิต 
 
ชื่อรายวิชา 
 หมายถึง ชื่อเป็นทางการของรายวิชาที่เปิดสอนในหน่วยงานสอนและรายวิชาเหล่านี ปรากฏอยู่ใน 

เอกสารหลักสูตรของหน่วยงานสอน และปรากฏในทะเบียนรายวิชา  ซึ่งมีหลักปฏิบัติใน
การเขียนดังนี  
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 - ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระบุเลขรหัสรายวชิาด้วยตวัเลข 7 หลักติดต่อกัน และระบุเลขก้ากับชื่อรายวิชา เลขจ้านวน 
  หน่วยกิตด้วยภาษาไทย หรือเลขอาระบิค 
  เช่น 2223205 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 2(1-3-2) หรือ 
   ๒๒๒๓๒๐๕ การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ ๒(๑-๓-๒) 
 - ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและชื่อย่อรายวิชา ระบุเลขรหัสรายวิชาด้วยตัวเลข 7 หลักติดต่อกัน ระบุชื่อรายวิชา 

เป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยตัวแรกของค้าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนชื่อย่อรายวิชาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ระบุเลขก้ากับชื่อรายวิชาด้วย
เลขโรมันและเลขจ้านวนหน่วยกิตด้วยเลขอาระบิค 

  เช่น 2223206 Japanese Conversation II 2(1-3-2) 
   2223206 JP CONVER II 2(1-3-2) 
ชื่อย่อรายวิชา มีค าแนะน าการย่อดังนี้ 
 - ตัวอักษรและช่องว่างระหว่างตัวอักษรรวมกันแล้วไม่เกิน 18 ช่อง 
 - ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อเป็นตัวย่อไม่ต้องใช้จุดตามหลัง 
 - ชื่อรายวิชาใดไม่เกิน 18 ช่อง ให้ใช้ชื่อเต็มนั นได้โดยไม่ต้องย่อ 
 - หากชื่อรายวิชาเกิน 18 ช่อง จ้าเป็นต้องย่อให้คงค้าท่ีมีความหมายหลักไว้และย่อค้าท่ีท้าหน้าที่เป็นค้าขยาย 
 - ย่อค้าคุณศัพท์ ยกเว้นเมื่อต้องการเน้น 
 
 
 - ไม่ระบุค้าบุรพบท สันธาน และค้าน้าหน้านาม 
 - ตัวเลขท้ายชื่อรายวิชาให้ใช้เลขโรมัน โดยเว้นช่องว่าง 1 ช่องก่อนใส่ตัวเลข และหากเป็นเลขหลายตัว เช่น III ให้

ใส่คนละช่อง 
 - ค้าย่อที่ใช้ควรเป็นค้าสากลของค้านั น และควรให้เป็นแบบเดียวกันทั งมหาวิทยาลัย หรืออย่างน้อยภายในคณะ/

ภาควิชาเดียวกัน 
 - ในกรณีที่จ้าเป็น ภายในคณะ/ภาควิชาเดียวกัน ค้าเดียวกันอาจย่อได้หลายอย่างตามความจ้ากัดของช่องว่าง 
 - รายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชา ควรใช้ชื่อย่อรายวิชาให้เหมือนกันทั งกลุ่ม และควรก้าหนดชื่อย่อรายวิชาให้เหลือช่องพอ

ส้าหรับรายวิชาล้าดับต่อไปด้วย 
 
หน่วยกิตรายวิชา (Course Credit) 
 หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา การคิดหน่วยกิตรายวิชาให้ใช้ตามระเบียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาส้าหรับขั นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
 จ้านวนหน่วยกิตประจ้ารายวิชานั น (N) จะคิดจากจ้านวนหน่วยกิตรวมที่ค้านวณจากจ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์* ซ่ึง
แสดงจ้านวนชั่วโมงเรียน (X + Y) ร่วมกับชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง (Z) ตามเกณฑ์ดังนี  
 ในระดับปริญญาตรี  จะเท่ากับ 3 เท่าของจ้านวนหน่วยกิต  หรือ X + Y + Z = 3N 
 ในระดับบณัฑิตศึกษา จะเท่ากับ 4 เท่าของจ้านวนหน่วยกิต  หรือ X + Y + Z = 4N 
 เมื่อ X = จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
   Y = จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไม่ใช่การบรรยาย 
   Z = จ้านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 การระบุหน่วยกิตในแบบเสนอรายวิชาจะเป็นรูปแบบ N(X-Y-Z) 
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   ตัวอย่างรายวิชา 3 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรีที่มีชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมง และมีชั่วโมงปฏิบัติการ 3  
ชั่วโมง จะระบุได้ดังนี    3(2-3-4) 
   ตัวอย่างรายวิชา 2 หน่วยกิต ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมง และไม่มีชั่วโมงปฏิบัติการ 
จะระบุได้ดังนี    2(2-0-6) 
 จ้านวนชั่วโมงการเรียนการสอนใดๆ ที่ไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งจะค้านวณเป็นหน่วยกิตต่อสัปดาห์ได้จะไม่นับหน่วยกิต เว้นไว้
แต่มีชั่วโมงการเรียนการสอนด้วยวิธีอ่ืนใดของรายวิชานั น อาจน้ามานับรวมและคิดเป็นหน่วยกิตได้ เช่น Tutorial 1 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ Practice 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดรวมเป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การคิดจ้านวนหน่วยกิตประจ้ารายวิชา (N) ต้องเป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย ระบบการศึกษา
ส้าหรับขั นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2543 และระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
ดังนี  
 
 
 
* จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือชั่วโมงเรียนรายวิชา (Course Contact Hours) หมายถึง จ้านวนชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชา
ที่ก้าหนดไว้ต่อสัปดาห์ 

 
 

 ●  การเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture) 
   - การบรรยาย หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาหรือประมาณ 
15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต ได้แก่ Lecture, Discussion, Seminar 
 ●  การเรียนการสอนแบบไม่ใช่บรรยาย (Non-Lecture) 
   - การปฏิบัติการ หรือการทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
หรือระหว่าง 30 ถึง 45 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต ได้แก่ Laboratory, 
Practice, Studio, Tutorial 
   - การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
หรือระหว่าง 45 ถึง 90 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต ได้แก่ Clinic, Field Work 
   - การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าตั งแต่ 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
หรือระหว่าง 45 ถึง 60 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต ได้แก่ Independent Study  
 
เงื่อนไขรายวิชา 
 เงื่อนไขรายวิชามี 4 แบบ  
 1. รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite) 
  หมายถึง รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั นๆ รายวิชา Prerequisite ต้องก้าหนดให้
น้อยที่สุด หรือระบุเมื่อมีความจ้าเป็นเท่านั น ทั งนี ไม่ควรเกิน 3 รายวิชา 
 2. รายวิชาบังคับร่วม (Co-requisite) 
  หมายถึง รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน หรือเรียนพร้อมกับรายวิชานั น (ในกรณีท่ีเรียนก่อนไม่จ้าเป็นต้องสอบผ่าน 
ซ่ึงต่างจาก Prerequisite) 
 3. รายวิชาควบ (Concurrent) 
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  หมายถึง รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมๆ กับรายวิชานั น 
 4. รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน (Consent of Faculty) 
  หมายถึง รายวิชาที่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะก่อนการลงทะเบียนเรียน 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา (Behavioral Objectives) 
 เป็นผลที่คาดหวังเชิงพฤติกรรมซึ่งสามารถวัดได้ว่านิสิตจะกระท้าอะไรได้เมื่อสิ นสุดการเรียนรายวิชานั นๆ ดังนั น
ค้ากิริยาที่ใช้ต้องเป็นค้ากิริยาที่นิสิตสามารถแสดงออกตามล้าดับความสามารถ ตั งแต่ง่ายไปหายาก คือ ตั งแต่ความสามารถ
อธิบาย ระบุ ท้า จนถึงขั นวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือสร้างสรรค์งาน 

 ตัวอย่างที่ 1  : 1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของจุลินทรีย์ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 
และอ่ืนๆ 

     2. แปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ใจความถูกต้องครบถ้วนตรงตามต้นฉบับ 
     3. เขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ซับซ้อน 
 ตัวอย่างที่ 2  : 1. อธิบายรูปแบบและวิธีการสร้างหัตถศิลป์ไทยตามสมัย และอิทธิพลแวดล้อม 
     2. สร้างงานหัตถศิลป์ที่ส้าคัญตามแนวอนุรักษ์ได้ 
     3. สร้างสรรค์งานตามแนวการพัฒนารูปแบบหัตถศิลป์ให้เป็นผลงานจริงได้ 

 
 

เนื้อหารายวิชา (Course Description) 
 1. ระบุเฉพาะเนื อหารายวิชาเท่านั น ไม่ต้องระบุวิธีด้าเนินการ หรือลักษณะวิธีการสอน การสอบ 
 2. ข้อความในภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื อความตรงกัน 
 3. ไม่มีการยกตัวอย่าง แต่ให้ระบุเนื อหาที่ต้องการสอนให้ชัดเจน 
 4. เนื อหาภาษาอังกฤษควรเป็นวลี (Phrase) และใช้เครื่องหมายวรรคตอนท่ีเหมาะสม 
  เช่น  ....... ;     ……. ;     ……. ;     ……. ;     ……. ;     ……. 
  หรือ ....... :     ……. ,     ……. ,     ……. ,     ……. ,     ……. 
 5. ค้าที่เป็นชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องวงเล็บภาษาต่างประเทศนั นๆ 

หากมีค้าศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ หรือศัพท์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั นๆ ก็ให้ใช้ตามนั น 
 ตัวอย่างการเขียนเนื้อหารายวิชา 
2602378   การจัดการบริการทางโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
   บทบาทของการบริการทางโลจิสติกส์ การด้าเนินงานและกลยุทธ์ของการบริการ ประเภทของการบริการ 
ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ การพยากรณ์ความต้องการส้าหรับการบริการ การจัดการบริการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก การให้
ความสะดวกแก่ลูกค้า การจัดการด้านบริการลูกค้า คุณภาพการบริการ การออกแบบการบริการทางโลจิสติกส์ 
   Logistics Service Management 
   LOG SERV MGT 
   The role of services in logistics; service operations and strategy; types of services 
related to logistics; forecasting demand for services; managing facilita ting; services; customer 
accommodation; customer service management; service quality; design for logistics services.   
2302772   กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั นสูง 2(2-0-6) 
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   หลักการพื นฐานของโครงสร้างและความว่องไวอินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวชนิดต่างๆ กลไกของปฏิกิริยาชนิด
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการรวมที่เกิดแบบมีขั ว ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลต่างๆ ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างปฏิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน หัวข้ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือท้าให้เข้าใจกลไกของปฏิกิริยา 
   Advanced Organic Reaction Mechanism 
   ADV ORG REAC MECH 
   Basic principles of structures and reactivity; reactive intermediates; mechanism of reactions 
including polar reactions, redial reactions, rearrangements, oxidation reduction reactions; other topics 
involving reaction mechanisms. 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดรหัสรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การก าหนดรหัสรายวิชาเรียน 
 1.1 หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาศึกษา 4 ปี รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใช้รหัสรายวิชา XXXX500 ขึ นไป 
 1.2 หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาศึกษา 5 ปี รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใช้รหัสรายวิชา XXXX600 ขึ นไป 
 1.3 หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาศึกษา 6 ปี รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใช้รหัสรายวิชา XXXX700 ขึ นไป 
 
2. การก าหนดรหัสวิทยานิพนธ์ ใช้รหัสรายวิชาตั งแต่ xxxx810 – xxxx830 เป็นรายวิชาส้าหรับวิทยานิพนธ์ 
 ห้ามน้าไปใช้ในการก้าหนดรหัสรายวิชาเรียน 
 ปริญญาโท 
    วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX811 
    วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX812 
    วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX813 
    วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX814 
    วิทยานิพนธ์ 30 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX815 
    วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX816 
 ปริญญาเอก 
    วิทยานิพนธ์ 30 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX825 
    วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX826 
    วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX827 
    วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX828 
    วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX829 
    วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต ใช้รหัสรายวิชา : XXXX830 
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3. การก าหนดรหัสวิชาเฉพาะ 
 ปริญญาโท การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส้าหรับนิสิตแผน ข 
     ใช้รหัสรายวิชา XXXX896 (ชื่อย่อรายวิชาใช้ COMPREHENSIVE EXAM) 
 ปริญญาเอก - การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
      ใช้รหัสรายวิชา XXXX897 (ชื่อย่อรายวิชาให้ QUALIFYING EXAM) 
     - สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) 
      ใช้รหัสรายวิชา XXXX894 (ชื่อย่อรายวิชาใช้ DOC DISSERT SEM)  


