หลักสู ตรวิชาโท
ภาษาอาหรับ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.

)

ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หมวดที ) ข้ อมูลทัวไป
1. ชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรวิชาโท ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ A Minor Program in Arabic
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา........................................................ไม่มี...........................................................
3. วิชาเอก (ถ้ ามี) ........................................................ไม่มี.........................................................................
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
.) รู ปแบบ หลักสู ตรวิชาโท
. ภาษาทีใช้ ภาษาไทยและภาษาอาหรับ
.: การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที8สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื8นๆ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา......................................ไม่มี.........................................
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. AAA
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที8 B ปี การศึกษา AAA
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ที8ประชุม ทปม. (ที8ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที8 5.10 ครัIงที8 B/ AAA
เมื8อวันที8 K เดือน มิถุนายน พ.ศ. AAA
ที8ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัIงที8 7/2555 วาระที8 2. N
เมื8อวันที8 N เดือน มิถุนายน พ.ศ. AAA
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื8อวันที8 ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื8อวันที8............ เดือน............................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที8มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. AAN
8. อาชี พ ทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ นักวิชาการ
8.2 ล่าม หรื อ นักแปล
8.3 มัคคุเทศก์
8.4 พนักงานบริ ษทั
8.5 อาชีพอิสระ
9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที8
1.

ชื8 อ - สกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

นายอับดุลเลาะ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หนุ่มสุ ข

วุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.A.
B.A.

สาขาวิชา
Creed
Creed
Islamic Call &
Theology

สถานศึกษา

ประเทศ

Islamic University of Medina Saudi Arabia
Islamic University of Medina Saudi Arabia
Islamic University of Medina Saudi Arabia

ปี ที8สาํ เร็ จ
การศึกษา
2535
2531
2526

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
อาคารที8ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื8นๆในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมากและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิj-สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒ นาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร (การวิเคราะห์
หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยและประเทศต่างๆในกลุ่มอาหรับทัIงในตะวันออกกลางและอัฟริ กาได้ติดต่อ
สั มพันธ์ ก ันอย่างใกล้ชิ ด มี การแลกเปลี8 ยนกันทัIงทางด้านเศรษฐกิ จและวัฒนธรรม อย่างไรก็ ตาม ในการ
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ติดต่อสื8 อสารกันนัIนต้องมีความเข้าใจในระบบความคิด ความเชื8 อ และวัฒนธรรมซึ8 งกันและกันอย่างลึกซึI ง จึง
จะทําให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที8ดีต่อกัน
ดังนัIนการศึกษาภาษาอาหรับ ซึ8 งเป็ นภาษาที8คนอาหรับใน ประเทศใช้ในการสื8 อสารและใช้
บันทึกความคิด ความเชื8 อ และวัฒนธรรมของตนเองมาตัIงแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นัIน จึงมีความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิง8 เพื8อที8จะเข้าใจชาวอาหรับได้อย่างลึกซึI ง อันจะเป็ นหนทางที8นาํ ไปสู่ ความสัมพันธ์ที8ดีต่อกัน และพัฒนาไปสู่
การค้าขาย ติดต่อทางด้านอื8น ๆ ที8ดีงามต่อไป
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม
ประเทศไทยและประเทศต่ า งๆในกลุ่ ม อาหรั บมี ความสั ม พันธ์ ต่ อเนื8 องมายาวนาน คนไทย
โดยเฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามได้รับอิทธิ พลความคิดและความเชื8 อจากชาวอาหรับที8เข้ามาทําการค้าและตัIง
หลักปั กฐานในราชอาณาจักรไทยมาตัIงแต่อดีตกาล
ภาษาอาหรับนัIนเป็ นภาษาที8ใช้บนั ทึกคัมภีร์อลั กุรอานและบันทึกคําสอนของศาสดามุฮมั มัดอีก
ทัIงยังใช้บ ันทึ กวรรณกรรมทางศาสนาและศาสตร์ สาขาต่ างๆที8 เป็ นประโยชน์ อย่างยิ8 งต่ อมวลมนุ ษยชาติ
ปั จจุ บนั ภาษาอาหรั บเป็ นหนึ8 งในภาษาที8 ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และเป็ นภาษาที8 มีบทบาทอย่างสู งใน
วงการธุ รกิจ การศึกษา การทูต และการท่องเที8ยว ดังนัIนการศึกษาภาษาอาหรับจึงมีความสําคัญอย่างยิ8งสําหรับ
คนไทย ทัIงนีI เพื8อพัฒนาศักยภาพของธุ รกิ จการท่องเที8 ยว และธุ รกิ จการบริ การซึ8 งมีสัดส่ วนของนักท่องเที8ยว
จํานวนมากจากกลุ่ มประเทศอาหรั บ และเพื8 อที8 จะได้เข้าใจคนอาหรั บได้อย่างลึ กซึI ง ซึ8 งจะเป็ นสิ8 งที8 พ ฒ
ั นา
ความสัมพันธ์ ให้เจริ ญงอกงามยิ8งขึIนไปอีก อี กทัIงยังเป็ นการเรี ยนรู ้ ถึงระบบความคิด ความเชื8 อ ที8สามารถ
นํามาปรับใช้กบั ชีวติ ของตนเอง และพัฒนาตนเองให้อยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื8นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ )).) และ )). ต่ อการพัฒ นาหลักสู ตร และความเกียวข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒ นาหลักสู ตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้นการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมปั จจุบนั
12.1.2 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ที8ได้รับไปพัฒนาตนเองต่อไปได้
12.1.3 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนตระหนักในความสําคัญของการเรี ยนรู ้
วัฒนธรรม แนวความคิด ความเชื8อ ของชาวอาหรับโดยผ่านภาษาอาหรับ และ
วรรณกรรม
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที8มีมาตรฐานเป็ นที8ตอ้ งการของสังคม
12.2.2 สถาบันต้องสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนทุกเมื8อ
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ดสอน
เพือให้ บริการมหาวิทยาลัย /คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
............ไม่มี..............................................................................................................................................
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):. รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนทีต้ องมาเรีย น
............ไม่มี..............................................................................................................................................
13.2 การบริ หารจัดการ
...............ไม่มี.........................................................................................................................................
หมวดที ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตที8มีความรู ้คู่คุณธรรมมีความรู ้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื8อสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้ยงั8 ยืนและเป็ นที8ยอมรับในภูมิภาค
1.2 ความสํ าคัญ
ความสําคัญของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอาหรับ คือการผลิตบุคลากรที8มีศกั ยภาพ มี
องค์ความรู ้ในทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมอันเป็ นพืIนฐานของการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างยัง8 ยืน
).: เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทภาษาอาหรับ เปิ ดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงตัIงแต่
พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา สาขาวิชาฯได้ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร เพื8อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับแนวโน้มความ
ต้องการของสังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทัIงสอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง และที8สาํ คัญเพื8อตอบสนองต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที8ยวยังประเทศต่างๆที8ประชาชนใช้ภาษาอาหรับเป็ นภาษาหลักทัIงในตะวันออกกลางและอัฟริ กา
).H วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื8อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและใช้ภาษาอาหรับในการสื8 อสารได้อย่างถูกต้อง
สามารถใช้เป็ นพืIนฐานในการศึกษาในระดับสู งและใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
1.4.2 เพื8อให้นกั ศึกษามีความรู ้พIืนฐานสําหรับอ่านตําราและวรรณคดีภาษาอาหรับ
1.4.3 เพื8อให้นกั ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมอาหรับ
1.4.4 เพื8อเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและวิจยั สาขาวิชาอาหรับศึกษา
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2. แผนพัฒ นาปรับปรุ ง
แผนการพัฒ นา
B.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต8าํ กว่ามาตรฐานที8 สกอ.กําหนด
.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
C.ปรับปรุ งสื8 อการเรี ยนการสอนให้
มีความเหมาะสม
แผนส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที8
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กลยุทธ์
- ติดตามและประเมินหลักสู ตร
อย่างต่อเนื8 อง
ศึกษาและติดตามการเปลี8ยนแปลง
ตามความต้องการสังคม

หลักฐานตัวชีIวดั
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
-รายงานการประเมินหลักสู ตร
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต(ร่ วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์ )
- ปรับปรุ งสื8 อให้มีความเหมาะสม สื8 อการเรี ยนการสอนได้รับการ
-พัฒนาระบบสารสนเทศที8
ปรับปรุ งมีความเหมาะสมและ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เพียงพอ
อย่างต่อเนื8 อง
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบ
สารสนเทศที8สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
2.พัฒนาบุคลากร อาจารย์ที8
สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการเพิ8ม - จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย์
เกี8ยวข้องกับการเรี ยนการสอนให้มี ความรู ้และประสบการณ์โดย
- จํานวนอาจารย์ที8ได้รับการเพิ8มพูน
ความรู ้ทนั การเปลี8ยนแปลงทาง
การศึกษา ดูงาน เข้าร่ วมอบรม
ความรู ้
วิชาการและเพิ8มประสบการณ์ให้ ประชุมสัมมนา ทําวิจยั ที8สอดคล้อง
หลากหลาย
กับการเรี ยนการสอน
หมวดที : ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
).) ระบบ
ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที8 B
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที8
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม

N

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี พ.ศ. AAB
ข้อ A และข้อ K และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที8 ) พ.ศ. AA
ข้อ K (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
- จัดให้มีหน่วยงานแนะนําการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยนและมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชว8ั โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที8ประกาศไว้ที8ภาควิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
ชัI นปี ที
ชัIนปี ที8 B
ชัIนปี ที8
ชัIนปี ที8 C
ชัIนปี ที8 2
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

ปี
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี M ปี N ปี O ปี P
10
10
10
10
8
8
8
5
5
Br
Bs
C
C
5
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดสอนวิชาโทภาษาอาหรับ ใช้งบประมาณ
ร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบตลาดวิชา มีชI นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบีย นเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชัIนระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. AAB ข้อ s และข้อ t (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
:. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
:.).) จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 24 หน่ วยกิต
:.). โครงสร้ างหลักสู ตร

s

วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ARA 1001 (AB 101) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
ARA 1002 (AB 102) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
ARA 2001 (AB 201) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
ARA 2002 (AB 202) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาวิชาโทภาษาอาหรับเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดก็ได้ของสาขาวิชาภาษาอาหรับ
(ARA) ไม่นอ้ ยกว่า B หน่วยกิต (หรื อ 2 กระบวนวิชา) เป็ นวิชาเลือก ทัIงนีIวิชาโทเลือกต้องไม่ซI าํ กับกระบวนวิชา
โทบังคับและกระบวนวิชาที8เลือกเรี ยนในหมวดอื8นๆ
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
1) ARA หมายถึงรหัสตัวอักษรของกระบวนวิชาสาขาภาษาอาหรับ ซึ8 งปรับปรุ ง
จากหลักสู ตรเดิม คือ AB
2) ความหมายของรหัสตัวเลข
- เลขตัวแรก (หลักพัน)แสดงถึงชัIนปี นักศึกษา
- เลขตัวที8สอง (หลักร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข 0 - 1 หมวดภาษาอาหรับปั จจุบนั
เลข
หมวดวรรณคดีอาหรับ
เลข 3 หมวดอารยธรรมอาหรับ
เลข 2 หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้าน
- เลขสองตัวท้าย (หลักสิ บและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวิชา
* หมายถึงกระบวนวิชาใหม่ในหลักสู ตรนีI
** หมายถึงกระบวนวิชาเดิมในหลักสู ตรนีI
:.) .H รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน (T - 1)
หน่วยกิต
ARA 1001 (AB 101) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
3
ARA 1002 (AB 102) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
3
ARA 2001 (AB 201) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
3
ARA 2002 (AB 202) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
3
ARA 310C (AB 311) การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 1
3
ARA 3102 (AB 312) การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 2
3

t

หมวดวรรณคดีอาหรับ (2)
ARA 3201 (AB 331) ประวัติวรรณคดีอาหรับเบืIองต้น
ARA 4202 (AB 442) นักประพันธ์อาหรับที8มีชื8อเสี ยง

หน่วยกิต
3
3

หมวดอารยธรรมอาหรับ (3)
ARA 3301 (AB 351) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 1
ARA 3302 (AB 352) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ

3
3

หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้ าน (4)
ARA 3402 (AB 371) ภาษาอาหรับธุ รกิจ 1
ARA 3403 (AB 372) ภาษาอาหรับธุ รกิจ 2

3
3

:.). แผนการศึกษา
ปี ที
ภาคเรียนที )
ARA 1001 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
(AB101) (Fundamental Arabic I)
ARA 1002 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
(AB 102) (Fundamental Arabic 2)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

ภาคเรียนที
ARA 2001 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
(AB 201) (Fundamental Arabic 3)

6 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม
ปี ที :
ภาคเรียนที )
ARA 2002 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
(AB 202) (Fundamental Arabic 4)

3 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
รวม

3 หน่ วยกิต

รวม

K หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที
ARA…วิชาเลือก กระบวนวิชา

Br

ปี ที H
ภาคเรียนที )
ARA…วิชาเลือก B กระบวนวิชา
รวม

C หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต

รวม

C หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที
ARA…วิชาเลือก B กระบวนวิชา
:.).M คําอธิบายรายวิชา
(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
:. อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ชื8 อ - สกุล
ที8
1. นายอับดุลเลาะ
หนุ่มสุ ข

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

วุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
Ph.D.
Creed
M.A.
B.A.

สถานศึกษา

Islamic University of
Medina
Creed
Islamic University of
Medina
Islamic Call & Islamic University of
Medina
Theology

Saudi Arabia

ปี ที8สาํ เร็ จ
การศึกษา
2535

Saudi Arabia

2531

Saudi Arabia

2526

ประเทศ

:.: อาจารย์ ประจํา
ลําดับที8
1.

ชื8 อ - สกุล
นายอับดุลเลาะ
หนุ่มสุ ข

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

วุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.A.
B.A.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Creed

Islamic University of
Medina
Creed
Islamic University of
Medina
Islamic Call & Islamic University of
Theology
Medina

Saudi Arabia

ปี ที8สาํ เร็ จ
การศึกษา
2535

Saudi Arabia

2531

Saudi Arabia

2526

ประเทศ

:.H อาจารย์ พ เิ ศษ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาจเสนอแต่งตัIงอาจารย์พิเศษจากคณะอื8นของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
H. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจ ศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่มี –

BB

4.2 ช่ วงเวลา
- ไม่มี 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่มี . ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
- ไม่มี หมวดที H ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
). การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพึี งประสงค์
B.ด้านบุคลิกภาพ

.ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ

C. สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรม
- มีการสอดแทรกเรื8 องการเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื8 อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ที8ดี และการวางตัวในการทํางานใน
รายวิชาที8เกี8ยวข้อง
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีกิจกรรมทํางานเป็ นกลุ่มทัIงในและนอก
ชัIนเรี ยน
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสร้างวินยั ในตนเอง มีความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบต่องานที8ได้รับ
มอบหมาย
- จัดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารสนเทศและใช้
เทคโนโลยีที8ทนั สมัย

. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ในแต่ ละด้ าน
.) การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
.).) คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) มีความซื8 อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เปิ ดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

B

.). กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที8เกี8ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาถาม
(3) กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที8เกี8ยวข้อง
(4) บทบาทสมมุติ
.).: การวัดและประเมินผลการเรีย นรู้
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชัIนเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ งงานและประสิ ทธิ ผลของงานที8ได้รับมอบหมาย
. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านความรู้
. .) คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี8ยวกับหลักการ และทฤษฎีที8สาํ คัญในเนืI อหาสาขาวิชา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทัIงการนําไปประยุกต์
(3) เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและชาติอื8น
(4) รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื8อง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในการใช้ภาษากับความรู ้ในศาสตร์ อื8น ๆ ที8เกี8ยวข้อง
. . กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) บรรยายและให้ทาํ แบบฝึ กหัด
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชัIนเรี ยน
. .: การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(1) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและกิจกรรมในชัIนเรี ยน
(3) ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา
.: การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
.:.) คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื8อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
.:. กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) บรรยายและฝึ กฝนในชัIนเรี ยน
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตน
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชัIนเรี ยน

BC

.:.: การวัดและประเมินผลการเรีย นรู้
ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถาม และการทํากิจกรรมในชัIนเรี ยน
.H การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
.H.) คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ8 มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื8อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างสมํ8าเสมอ
(3) รู ้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื8นได้ดี
.H. กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื8อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในกลุ่มผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริ งและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบตั ิที8ควรรู ้ระหว่างการเรี ยนการสอน
.H.: การวัดและประเมินผลการเรีย นรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัIนเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการทําแบบประเมินตนเองและเพื8อน
(3) ประเมินประสิ ทธิ ผลของงานที8ได้รับมอบหมาย
. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. .) คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื8 อสารทัIงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื8อที8เหมาะสม
. . กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) บรรยายและฝึ กฝนในห้องเรี ยน
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที8เหมาะสม
. .: การวัดและประเมินผลการเรีย นรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื8 อสารในชัIนเรี ยน
(2) ประเมินจากการสอบประจําภาคการศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนอ

A. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื8 อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

B

สามารถใช้ภาษาในการสื8 อสารได้ ทัIงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

2. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2

สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื8นได้ดี

C

รู ้ และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางสังคม และวัฒนธรรม

2. ความรู ้

C. ทักษะทาง
ปั ญญา

2

สามารถนําเสนอข้อมูลได้โดยเลือกใช้สื8อที8เหมาะสม

C

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื8อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างสมํ8าเสมอ
B

มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ8 ม และคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม

C

สามารถนําความรู ้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
สามารถสื บค้น ติดตาม และประเมินข้อมูล เพื8อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

B

คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบ

5

สามารถบูรนาการความรู ้ในการใช้ภาษา กับความรู ้ในศาสตร์อื8นๆที8เกี8ยวข้อง

2

รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื8อง

C

เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและชาติอื8น
สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทัIงการนําไปประยุกต์

B. คุณธรรม จริ ยธรรม

B

มีความรู ้ และความเข้าใจเกี8ยวกับหลักการ และทฤษฎีที8สาํ คัญเกี8ยวกับเนืIอหารายวิชา

2

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

C

เปิ ดใจยอมรับความคิด และความแตกต่างทางภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ
มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

B
รายวิชา

3.

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก)

B2

มีความซื8อสัตย์สุจริ ต

BA

หมวดที หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
). กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัIน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. AAB ข้อ BK และข้อ BN (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิdของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิj ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้
คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิj ของงานที8มอบหมายให้นกั ศึกษา

:. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัIน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ B และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับที8 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

หมวดที 6 การพัฒ นาคณาจารย์
). การเตรีย มการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
B.B จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี8ยวกับ บทบาท หน้าที8 ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
B. จัด ระบบแนะนํา /ระบบพี8 เ ลีI ยงโดยอาจารย์ใ หม่ สั ง เกตการณ์ เทคนิ ค การสอนและวิ ธี ก าร
ประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที8เกี8ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่

. การพัฒ นาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
.B การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
.B.B ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี8ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
.B. สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี8ยวกับการผลิตสื8 อการสอน
.B.C สนับสนุ นให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี8ยวกับการวิจยั เพื8อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื8น ๆ
. .B ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ8มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและตําแหน่ง
ทางวิชาการ
. . สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื8อเพิ8มพูนคุณวุฒิ
. .C สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั

BK

หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
). การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
B.B.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที8พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.B. มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื8องอย่างน้อยทุก A ปี
1.2 การบริ หารจัดการทรัพ ยากรการเรียนการสอน
1. .B การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที8มีอยูเ่ ดิม
(1) อาคารที8ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื8นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิj – สุ วรรณนภาศรี
( ) อุปกรณ์ต่างๆ ที8มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
(C) แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และอื8น ๆ
1. .C การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ8มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซืI อหนังสื อ ตํารา และวารสารที8 เกี8 ยวข้อง
เพื8อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทัIงจัดทําตําราที8ใช้ในการเรี ยนการสอน
1. .2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที8 ห้องบรรยาย สื8 อการ
สอน หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนู ปกรณ์ รวมทัIงมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและคณาจารย์
1.: การบริ หารคณาจารย์
1.C.B การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.C. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที8เกี8ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที8กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื8อนําไปสู่ การปรับปรุ ง
หลักสู ตร

BN

1.3.3 การแต่งตัIงคณาจารย์พิเศษ
(B) มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที8ตอ้ งการ
ความเชี8ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
( ) คณาจารย์ที8ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตรโดยประสานงานกับอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.H การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.2.B การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที8ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ8มทักษะความรู ้เพื8อการปฏิบตั ิงาน
(B) จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที8และการบริ หารอย่างสมํ8าเสมอ
( ) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา

1. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
1.A.B การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื8น ๆ แก่นกั ศึกษา
(B) มีอาจารย์ที8ปรึ กษา ทําหน้าที8ส่งเสริ ม สนับสนุ น ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกั ศึกษาโดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
( ) จัดระบบแนะแนวเกี8ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.A. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที8นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี8ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน8 คําร้องขอ
ทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
. ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.B สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2. มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ A ปี เพื8อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครัIงต่อไป

Bs

:. ตัวบ่ งชีIผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีIและเป้ าหมาย
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ sr มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื8อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที8สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน
หลังสอบซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที8เปิ ดสอน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 หลังสิIนสุด
ปี การศึกษาภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิjของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที8
กําหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที8เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที8รายงานใน มคอ.7 ปี
ที8แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปี ละหนึ8งครัIง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที8มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี8ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที8มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี8ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชีI (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีIบงั คับ (ข้อที8)
จํานวนตัวบ่งชีIตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ sr (ข้อ)
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หมวดที O การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
). การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
).) การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
:. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอีย ดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชีIผลการดําเนินงาน ในหมวด N ข้อ N โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
H. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาวิเคราะห์ เพือ8 ประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย

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

r

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน
ARA 1001
(AB 101)

ARA 1002
(AB 102)

ARA 2001
(AB 201)

ARA 2002
(AB 202)

ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
3(2-2-5)
(Fundamental Arabic 1)
ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้างประโยคพืIนฐาน และสํานวน
ภาษาอาหรับ เพื8อใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฝึ กทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom,
with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing
for daily purposes.
ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
3(2-2-5)
(Fundamental Arabic 2)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื8 องการใช้ภาษาในโอกาสและ
สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (ควรเรี ยน ARA 1001 มาก่อน)
A study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with
an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading, and writing.
(Recommended preliminary course : ARA 1001)
ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
3(2-2-5)
(Fundamental Arabic 3)
ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื8อความเข้าใจและการใช้ภาษาที8เกี8ยวกับชีวติ ประจําวัน
วัฒนธรรมและประเพณี อาหรับ ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที8มีโครงสร้าง
ซับซ้อนขึIน พร้อมทัIงแนะนําการใช้พจนานุกรม (ควรเรี ยน ARA 1002 มาก่อน)
A study of selected texts for comprehension and use of daily Arabic, Arabic culture
and customs with a practice in listening, speaking, and writing of more complex
structure, including the use of Arabic dictionary.
(Recommended preliminary course : ARA 1002)
ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
3(2-2-5)
(Fundamental Arabic 4)
ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาอาหรับทัIงในภาษาเขียนและภาษา
พูด โดยศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับที8สูงขึIน ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้น
ความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ (ควรเรี ยน ARA 2001 มาก่อน)
A study of fundamental daily Arabic with an emphasis on the developing skills in listening,
speaking, reading and writing, with an emphasis on grammar usage and structure.
(Recommended preliminary course : ARA 2001)

ARA 3103
(AB 311)

ARA 3104
(AB 312)

การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 1
3(2-2-5)
(Translation : Arabic-Thai 1)
ศึกษาการแปลโดยเปรี ยบเทียบคําศัพท์ สํานวนและรู ปประโยคระหว่างภาษาอาหรับกับ
ภาษาไทยให้สามารถแปลประโยคและข้อความง่าย ๆ ได้ (ควรเรี ยน ARA 2002 มาก่อน)
A study of translation with a comparison to the Thai vocabulary, idiom and structure and
practice in translating Arabic sentences and simple texts into Thai.
(Recommended preliminary course : ARA 2002)
การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 2
3(2-2-5)
(Translation : Arabic-Thai 2)
ฝึ กฝนการแปล โดยเปรี ยบเทียบสํานวนระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาไทย ให้สามารถ
แปลข้อความที8ใช้ภาษาในระดับที8สูงกว่า ARA 3103 (ควรเรี ยน ARA 3103 มาก่อน)
A practice of translation : with a comparison to the Thai idioms through the translation
of more complex texts than in ARA 3103 (Recommended preliminary course : ARA 3103)

หมวดวรรณคดีอาหรับ
ARA 3201
(AB 331)

ARA 4202
(AB 442)

ประวัติวรรณคดีอาหรับเบืIองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Arabic Literature)
ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีอาหรับตัIงแต่แรกเริ8 มจนถึงปั จจุบนั เพื8อให้รู้จกั นักเขียน
กวี และผลงานที8สาํ คัญโดยสังเขป (ควรเรี ยน ARA 2002 มาก่อน)
A study of the history and evolution of Arabic literature from the beginning to the
present time with an emphasis on Arabic writers, poets, and their literary works.
(Recommended preliminary course : ARA 2002)
นักประพันธ์อาหรับที8มีชื8อเสี ยง
3(3-0-6)
(Distinguished Arabic Authors)
ศึกษาผลงานของนักประพันธ์เอกภาษาอาหรับ โดยเน้นให้เห็นถึงลักษณะเด่นของงาน
วรรณกรรมและคุณค่าทางวรรณศิลป์ (ควรเรี ยน ARA 3201 มาก่อน)
A study of Arabic works of distinguished authors and their literary works with an
emphasis on prominent characteristics and literary values.
(Recommended preliminary course : ARA 3201)

C

หมวดอารยธรรมอาหรับ
ARA 3301
(AB 351)

ARA 3302
(AB 352)

ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 1
3(3-0-6)
(Arabic Language and Culture 1)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม จากสุ ภาษิต คําพังเพย สํานวนโวหารใน
ภาษาอาหรับ ที8สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมตะวันออกกลาง (ควรเรี ยน ARA 2002 มาก่อน)
A study of the relationship between language and culture from Arabic proverbs, sayings, and
rhetoric as seen in the Arabic language that reflect the culture of the Middle East.
(Recommended preliminary course : ARA 2002)
ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 2
3(3-0-6)
(Arabic Language and Culture 2)
ศึกษาสํานวนภาษาอาหรับจากคัมภีร์อลั กุรอาน และบทอ่านภาษาอาหรับเกี8ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และศิลปะแขนงต่างๆ เพื8อให้เข้าใจวัฒนธรรมตะวันออกกลาง
(ควรเรี ยน ARA 3301 มาก่อน)
A study of the Arabic language and its idioms from the Koran and selected texts
on history and the art. (Recommended preliminary course : ARA 3301)

หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้ าน
ARA 3402
(AB 371)

ARA 3403
(AB 372)

ภาษาอาหรับธุ รกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Arabic 1)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษาอาหรับเบืIองต้นที8ใช้ในวงการธุ รกิจ เพื8อให้สามารถใช้ภาษา
อาหรับในการติดต่อธุ รกิจได้ โดยเน้นทักษะการฟังและพูด (ควรเรี ยน ARA 2002 มาก่อน)
A study of basic technical terms and expressions of business Arabic with an emphasis on
listening and speaking skills. (Recommended preliminary course : ARA 2002)
ภาษาอาหรับธุ รกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Arabic 2)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษาอาหรับที8ใช้ในวงการธุ รกิจในระดับที8สูงกว่า ARA 3402
โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน (ควรเรี ยน ARA 3402 มาก่อน)
An advanced study of business Arabic : technical terms, expressions, and styles, with
emphasis on reading and writing skills. (Recommended preliminary course : ARA 3402)

2

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร

A

เปรีย บเทีย บข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตร พ.ศ. 2550 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ความแตกต่ างของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก
หลักสู ตร พ.ศ. 50
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
1) นักศึกษาที8ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาอาหรับเป็ นวิชา 1) นักศึกษาที8ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาอาหรับเป็ น
ศึกษาทัว8 ไป ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนีI
วิชาศึกษาทัว8 ไป ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนีI
AB 101 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
ARA 1001 (AB 101) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
AB 102 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
ARA 1002 (AB 102) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
AB 201 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
ARA 2001 (AB 201) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
AB 202 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
ARA 2002 (AB 202) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
2) นักศึกษาที8ได้เลือกเรี ยนภาษาอาหรับเป็ นวิชา
ศึกษาทัว8 ไปเเล้ว ให้เรี ยน 4 วิชาต่อไปนีI
AB 301 ภาษาอาหรับระดับกลาง 1
AB 302 ภาษาอาหรับระดับกลาง 2
AB 311 การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย
AB 401 ภาษาอาหรับระดับสู ง 1
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นัก ศึ ก ษาเลื อกเรี ย นกระบวนวิช าใด ๆ ก็ ไ ด้
ให้นกั ศึกษาวิชาโทภาษาอาหรับเลือกเรี ยนกระบวนวิชา
ของสาขาวิชาภาษาอาหรับที8ไม่ใช่วิชาโทบังคับ แต่ ใดก็ได้ของสาขาวิชาภาษาอาหรับ (ARA) ไม่นอ้ ยกว่า
ทัIงนีI เมื8 อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับ B หน่วยกิต (หรื อ 2 กระบวนวิชา) เป็ นวิชาเลือก ทัIงนีI
แล้ ว ต้ อ งประกอบด้ ว ยกระบวนวิ ช าในระดั บ วิชาโทเลือกต้องไม่ซI าํ กับกระบวนวิชาโทบังคับและ
300-499 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
กระบวนวิชาที8เลือกเรี ยนในหมวดอื8นๆ

K

2. ความแตกต่ างของกระบวนวิชา
หลักสู ตร พ.ศ. 50
หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน
AB 101 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
AB 102 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
AB 201 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
AB 202 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4
AB 301 ภาษาอาหรับระดับกลาง 1
AB 302 ภาษาอาหรับระดับกลาง 2
AB 311 การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 1
AB 312 การแปล : ภาษาอาหรับ – ไทย 2
AB 401 ภาษาอาหรับระดับสู ง 1
AB 402 ภาษาอาหรับระดับสู ง 2
หมวดวรรณคดีอาหรับ
AB 331 ประวัติวรรณคดีอาหรับเบืIองต้น
AB 441 วรรณกรรมอาหรับร่ วมสมัย
AB 442 นักประพันธ์อาหรับที8มีชื8อเสี ยง
หมวดอารยธรรมอาหรับ
AB 351 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 1
AB 352 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้ าน
AB 361 ภาษาอาหรับเพื8อการดํารงชีพใน
ตะวันออกกลาง
AB 371 ภาษาอาหรับธุ รกิจ 1
AB 372 ภาษาอาหรับธุ รกิจ 2
AB 373 ภาษาอาหรับสําหรับมัคคุเทศก์ 1
AB 374 ภาษาอาหรับสําหรับมัคคุเทศก์ 2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน
ARA 1001 (AB 101) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1
ARA 1002 (AB 102) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2
ARA 2001 (AB 201) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3
ARA 2002 (AB 202) ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4

ARA 310C (AB 311) การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 1
ARA 3102 (AB 312) การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 2

หมวดวรรณคดีอาหรับ
ARA 3201 (AB 331) ประวัติวรรณคดีอาหรับเบืIองต้น
ARA 4202 (AB 442) นักประพันธ์อาหรับที8มีชื8อเสี ยง
หมวดอารยธรรมอาหรับ
ARA 3301 (AB 351) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 1
ARA 3302 (AB 352) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้ าน

ARA 3402 (AB 371) ภาษาอาหรับธุ รกิจ 1
ARA 3403 (AB 372) ภาษาอาหรับธุ รกิจ 2

N

ภาคผนวก ค
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา

(Curriculum Mapping)

s

หลักสู ตรวิชาโทภาษาอาหรับ
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2 3 4
ARA1001 (AB101)
ARA1002 (AB102)
ARA2001 (AB201)
ARA2002 (AB202)
ARA3103 (AB311)
ARA3104 (AB312)
ARA3201 (AB331)
ARA3301 (AB351)
ARA3302 (AB352)
ARA3402 (AB371)
ARA3403 (AB372)
ARA4202 (AB442)

วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร
2. ความรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ

t

ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒ นาหลักสู ตร

Cr

1. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบในการพัฒ นาหลักสู ตร
ลําดับที8
1.

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
นายอับดุลเลาะ ผูช้ ่วย
หนุ่มสุข
ศาสตราจารย์
ชื8อ - สกุล

วุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.A.
B.A.

สาขาวิชา

Saudi Arabia

ปี ที8สาํ เร็จ
การศึกษา
2535

Saudi Arabia

2531

Saudi Arabia

2526

สถานศึกษา

Creed

Islamic University of
Medina
Creed Islamic University of
Medina
Islamic Call Islamic University of
& Theology Medina

ประเทศ

2. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอกในการพัฒ นาหลักสู ตร
ลําดับที8
1.

ชื8อ - สกุล
ปรี ชา ปั ตนี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที8สาํ เร็จ
การศึกษา

-

B.A. Islamic
sciences &
Arabic
Language
M.A. Arabic
Literature
M.Phil Of
Arabic

นิติศาสตร์
อิสลาม

มหาวิทยาลัย ดารุ ้ลอุลูม
นัดวาตุล้ อุลามาอฺ

อินเดีย

2548

มหาวิทยาลัยอาลีการ์

อินเดีย

2550

มหาวิทยาลัย มาดราส

อินเดีย

2551

ภาษา
อาหรับ
ภาษา
อาหรับ

CB

ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

C

นายอับดุลเลาะ หนุ่มสุ ข
ตําแหน่ งทางวิชาการ ข้าราชการ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
วุฒ ิปริญญา
สาขาวิชา
2535
Ph.D (เกรี ยตินิยมอันดับหนึ8 ง)
Creed
2531

M.A. (เกรี ยตินิยม)

Creed

2527

B.A. (เกรี ยตินิยมอันดับหนึ8ง)

Islamic Call and
Theology

สถานทีศึกษา
Islamic University of Medina
Saudi Arabia
Islamic University of Medina
Saudi Arabia
Islamic University of Medina
Saudi Arabia

ตําแหน่ งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ประวัติรับราชการ
วัน/เดือน/ปี
ตําแหน่ ง
ระดับ
สั งกัด
พ.ศ. 2536
อาจารย์
5
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
พ.ศ. 2538
อาจารย์
6
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
พ.ศ.A 2Nผูช้ ่วย
8
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ปั จจุบนั
ศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิชาทีเชี ยวชาญ
- อิสลามศึกษา
- ภาษาอาหรับ

CC

วิจัย
อับดุลเลาะ หนุ่มสุ ข และคณะ. 2543. ความคลาดเคลือนของนักวิชาการไทยเกียวกับประวัติและคําสอน
ของศาสดามูฮัมมัด ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. ตีพิมพ์ในหนังสื ออนุสารณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ฮศ. 1421 28-30 ตุลาคม 2543 ณ สวนอัมพร
อับดุลเลาะ หนุ่มสุ ข และคณะ. 2547 : ตัครีจตัวบทหะดีษในหนังสื อคุณค่ า อะมาล ของ เซคคุล หะดีษ
เมาลานา มูฮัมหมัด ซะกะรีย า ตีพิมพ์ในวารสาร สํานักจุฬาราชมนตรี ฉบับที8 29 เดือนพฤศจิกายน และฉบับที8
30 เดือนธันวาคม 2548
อับดุลเลาะ หนุ่มสุ ข และคณะ :สถานภาพของกองทุซ ะกาตและสวัสดิการสั งคมในประเทศไทย
กรณีศึกษาตัวอย่ างความสํ าเร็ จของกองทุนซะกาตและสวัสดิการสั งคมทีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน (กําลัง
ดําเนินการ)
ตํารา
1) Abdullah Numsuk : Method of Imam Shawkani to Study Religion (ภาษาอาหรับ) พิมพ์ครัIงที8 1 พ.ศ.
2536 พิมพ์ครัIงที8 2 พ.ศ. 2537 Darul kitab wal kulam Riyhad Saudi Arabia.
2) Abdullah Numsuk : Buddism : Its History, Belief and Relationship with Sufism (ภาษาอาหรับ)พิมพ์
ครัIงที8 1/2542 Adhwa ussalaf Riyhad Saudi Arabia
เอกสารการสอน
B) เอกสารประกอปการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอาหรับพืIนฐาน B (ARA1001)
) เอกสารประกอปการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอาหรับพืIนฐาน (ARA1002)
C) เอกสารประกอปการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอาหรับพืIนฐาน C (ARA2001)
2). เอกสารประกอปการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอาหรับพืIนฐาน 2 (ARA2002)
งานแปล
KING BHUMIBOL: Strength of the land (ภาษาอาหรับ) สํานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พิมพ์ครัIงที8 B พ.ศ. AAB

C2

บทความวิชาการ
B

C
2

A

K
N

s

t

บทความเรื อง
ท่านนบีมุฮมั หมัด กับข้อกล่าวหา
เกี8ยวกับการมีภรรยาหลายคน
สื8 อสารการดะอ์วะฮ์กบั บทบาทของ
มัสยิด
การเดินทางเพื8อแสวงหาอัลฮะดีษ

ชื อหนังสื อ/วารสารทีตีพ มิ พ์
หนังสื ออนุสรณ์ งานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ฮ.ศ. B2C
วารสาร มุสลิม กทม. ฉบับเดือน
มีนาคม-เมษายน AAC

วารสารสายสัมพันธ์ ปี ที82A อันดับที8
2tN-2ts
บทบาทของมัสยิดในการพัฒนา
เอกสารการสัมมนาฝ่ ายส่ งเสริ ม
ชุมชนที8ยงั8 ยืน
วัฒนธรรมอิสลาม งานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ประจําปี ฮ.ศ.B2 t
การจัดระบบซะกาตในยุคสมัยต่างๆ เอกสารวิชาการหมายเลข 8 รายงาน
ของอิสลาม.
วิชาการ กองทุนซะกาต แผนงาน
สร้างเสริ มสุ ขภาวะมุสลิมไทย คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หน้า 48-61 สนับสนุน
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การทําสงครามญิฮาดฺ ในอิสลาม :
วารสารอิสลามสันติชน
นิยามและเงื8อนไข
พ่อกับแบบอย่างและคําสอนของ
หนังสื ออนุสรณ์งานเทิดพระเกียรติ
ความพอเพียง
และถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ประจําปี AArโดย
คณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุ งเทพมหานคร
บทธรรมกถาวันศุกร์ Aเรื8 อง คือ:
หนังสื อคุตบะฮฺเฉลิมพระเกียรติ
B)ความซื8 อสัตย์ )ความอดทน C)การ เนื8องในโอกาศฉลองศิริราชสมบัติ
ไม่เบียดเบียน 2)การให้อภัย A)การมี ครบKrปี กรรมการศาสนา
ความพอดี
กระทรวงวัฒนธรรม
แด่ครู หมัดใฝครู ผอู ้ ุทิศตนเพื8อลูกศิษย์ สารมิฟตาฮฺ ฉบับที8 r พ.ค.-ส.ค.
และสังคมอย่างแท้จริ ง
A2t

วัน/เดือน/ปี ทีตีพ มิ พ์
มกราคม AA2
มีนาคม-เมษายน AAC
กรกฎาคม-สิ งหาคม
AAC
พฤศจิกายน AAB

พิมพ์วนั ที8 22 มิถุนายน
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ฉบับที82t พ.ย. – ธ.ค.
AAr น. 2r-2C
A ธันวาคม AAr
น. BC-BA

พ.ศ. A2t
น. B 2-B22

พ.ค.-ส.ค. A2t

CA

Br
BB
B

BC

B2

BA
BK

บทความเรื อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
อัล กุรอาน
ครู คือผูใ้ ห้ ผูเ้ ติมเต็ม และผูม้ ีเมตตา

ชื อหนังสื อ/วารสารทีตีพ มิ พ์
อนุสรณ์งานริ ดวานปี A2t

วัน/เดือน/ปี ทีตีพ มิ พ์

วารสารอิสลามสันติชน

ตุลาคม-พฤศจิกายน
2549

กระบวนทัศน์อิสลามเพื8อการพัฒนา
ด้านการศึกษา วิเคราะห์แนวคิดด้าน
การพัฒนาการศึกษาจากคัมภีร์
อัลกุรอ่าน
วิเคราะห์อลั กุรอ่านซู เราะฮฺ อัลมุมฺ
ติหินะฮฺ อายะฮฺที8 s ในบริ บทของ
ความสมานฉันท์ระหว่างมุสลิมกับ
ชนต่างศาสนิก
ทบทวนวรรณกรรมวิจยั : กรณี
หนังสื อคุณค่าอะมัIลของ เชคคุลหะ
ดีษ เมาลานา มูฮมั มัด ซะกะรี ยา กัน
ดะฮ์ละวีย ์ ตีพิมพ์ในวารสารสํานัก
จุฬาราชมนตรี ฉบับที8 t เดือน
พฤศจิกายน A2s หน้าที8 BK – B
และฉบับที8 Cr เดือนธันวาคม A2s
หน้าที8 BK – Bt
หลักการ และแนวคิดเกี8ยวกับ
สันติภาพในอัลกุรอ่าน
Mistakes Pertaining to “Aqidah”
in Some Thai Translations of the
Meaning of the Glorious Qur’an :
An Analytic Study (Arabic)

วารสารที8นี8ตน้ สน ฉบับทีt

พฤศจิกายน A2s
น. Bt – B

หนังสื อวิชาการฉบับสมานฉันท์
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ฮ.ศ. B2 K

Bt – B พฤศจิกายน
A2s น. KK – NN

ตีพิมพ์ในวารสารสํานัก
จุฬาราชมนตรี ฉบับที8 t เดือน
พฤศจิกายน A2s หน้าที8 BK – B
และฉบับที8 Cr

ธันวาคม A2s
น. BK – Bt

วารสาร อนุสรณ์เมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย ฮ.ศ. B2 A
วารสารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ปี ที8 ฉบับที8B

ตุลาคม พ.ศ. A2N
น. 2K-AA
เมษายน – กันยายน
A2K
น. BAt- rr

ตําแหน่ ง/หน้ าทีทีรับผิดชอบ
- กรรมการการจัดทํากรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
- กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
- กรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
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- รองประธานกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์
- กรรมการวิจยั คณะมนุษยศาสตร์
- กรรมการศูนย์ส่งเสริ มการแปล คณะมนุษยศาสตร์
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ARA1001
ARA1002
ARA2001
ARA2002

ชื อวิชา
ภาษาอาหรับพืIนฐาน B
ภาษาอาหรับพืIนฐาน
ภาษาอาหรับพืIนฐาน C
ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2

หน่ วย / ชม.
C/C
C/
C/
C/

ผู้สอน
ผศ.ดร. อับดุลเลาะ
ผศ.ดร. อับดุลเลาะ
ผศ.ดร. อับดุลเลาะ
ผศ.ดร. อับดุลเลาะ

หนุ่มสุ ข
หนุ่มสุ ข
หนุ่มสุ ข
หนุ่มสุ ข
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ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย รามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชัI นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551
โดยที8เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนีI
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนีเI รียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชัI นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้ อ 2 ข้ อบังคับให้ ใช้ บังคับ ตัIงแต่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี (ฉบับที8 2) พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี (ฉบับที8 3) พ.ศ. 2549
ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนีI เว้ นแต่ จะมีข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่ างอืน
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้ อ 5 ผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา คุณวุฒ ิและคุณสมบัต◌ิ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อ
เทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ8 งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตัIงแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึIนไปและเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ8 งได้ปฏิบตั ิงานมาแล้ว
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ าํ เร็ จ

Ct

การศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ 8 ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้ อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนีI
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที8สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที8จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื8 องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื8 อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที8สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที8
ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื8นตามที8มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้ อ 7 การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้
เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านัIน จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื8นในขณะที8ยงั มีสถานภาพ
เป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครัIงหรื อหลายครัIงหรื อตลอดทัIงปี ก็ได้ ทัIงนีI
ให้เป็ นไปตามที8มหาวิทยาลัยกําหน
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซืI อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที8และวิธีการ
ที8มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนีIให้แก่ สํานักบริ การทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที8กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที8ได้กาํ หนดไว้นI นั ให้ถือว่า
สละสิ ทธิj การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึIนทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ8 งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน
2 ฉบับ
ในกรณี ที8ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึIนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที8เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน
และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนัIน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัIนหนึ8ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
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(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 2 นิIว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื8น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี8ยนชื8อตัว ชื8อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื8อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
(1) ใบสมัครและใบขึIนทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ8 งได้กรอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที8ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่ง
หัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึIนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที8เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจออกหนังสื อรับรองนัIน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัIนหนึ8ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 2 นิIว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิIว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื8น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี8ยนชื8อตัว ชื8อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื8อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6)
และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน
สาขาวิชาที8สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื8นใดตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ8 งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที8ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่อ
อธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั8งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนัIนเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที8อธิ การบดีสั8งไม่รับ
ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ
ความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ8ง หรื อหลักฐานใดที8ใช้สมัครไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าบํารุ ง ที8ได้ชาํ ระไว้แล้วทัIงสิI นรวมทัIงผลการสอบที8ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
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ข้ อ 8 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื8นเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนีI
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที8กาํ หนดไว้
ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนีIโดยอนุ โลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์ที8คณะกรรมการประจําคณะ ที8รับเข้าศึกษากําหนด ทัIงนีIจะต้องเป็ นวิชาที8สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที8สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที8ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อ 14 ทัIงนีI ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที8คณะกรรมการ
ประจําคณะที8รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้ อ 9 ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาทีมีสิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 8 ข้ อ 10
และข้ อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื8นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที8มหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ8 งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 10 การรับสมัครผู้ได้ รับปริญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ8 งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื8อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ8งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ
ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ที8สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที8โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผล
สอบไล่ที8นกั ศึกษาสอบได้ก่อน การขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ8 ง
เข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ที8คณะกรรมการประจําคณะที8รับเข้าศึกษากําหนด
ข้ อ 11 การชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย นค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึนI ทะเบียน
เป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ น
นักศึกษา ค่าขึIนทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง
ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภท
เทียบโอนหน่วยกิต ตามวันเวลา สถานที8และวิธีการที8มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การ
ดําเนินการตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามที8 มหาวิทยาลัยกําหนด
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11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิI นตามที8
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื8น
11.3 เมื8อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึIนทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที8มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 12 รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตัIงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป
ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัวดังนีI
BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที8เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที8ใช้ตรวจสอบเลขทัIง 9 ตัว ข้างหน้า
(check digit) เมื8อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี8ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ8มเลขอีกกลุ่ม
หนึ8ง มี 4 ตัว ดังนีI
FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที8ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที8ยา้ ยเข้า เลข
ประจําคณะและเลขประจําสาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 13 การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที8ปรึ กษาตามที8มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตัIงอาจารย์ที8ปรึ กษา
นัIนมหาวิทยาลัยอาจแต่งตัIงและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื8นให้ทาํ หน้าที8แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน
และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยน
นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และสถานที8 ให้
เป็ น ไปตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที8ปรึ กษา
ก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชัIนปี ที8 1 ซึ8 งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความ
เห็นชอบ จากอาจารย์ที8ปรึ กษาหรื อผูท้ ี8มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชัIนปี ที8 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนใน
ภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที8นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที8กาํ หนด
ไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี8ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ินI ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อ
เอกสารตามที8มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ8งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจ
ประกาศงด สอนกระบวนวิชานัIนก็ได้
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ข้ อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื8อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน
ต่อเนื8องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที8 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว
แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที8จะได้รับการเสนอชื8 อเพื8อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ I นั เป็ นอัน
สิI นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่
นักศึกษาที8สมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที8คณะกรรมการประจําคณะที8รับเข้าศึกษา
เห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้
นักศึกษาใช้สิทธิซI าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้ อ 15 ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี
การศึกษา หนึ8งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาค
ฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชัIน 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2
สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชัIน 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใด
หรื อภาควิชาใด มีหน้าที8เกี8ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานัIนๆ แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทัIงนีI คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํIากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที8เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา (Course)
กระบวนวิชาหนึ8งๆ กําหนดเนืIอเรื8 องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการสอนกระบวน
วิชาหนึ8งๆ เสร็ จสิI นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที8ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที8นกั ศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ี คิดดังนีI
15.5.1 กระบวนวิชาที8ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว8 โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา
กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที8ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติใช้เวลา 2
ชัว8 โมง หรื อ 3 ชัว8 โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วยกิต ทัIงนีIขI ึนอยูก่ บั
ลักษณะของวิชานัIนๆ และตามที8แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ8งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชา
จํานวนหน่วยกิต ชื8อเต็มของกระบวนวิชา เนืIอเรื8 องที8จะสอนในกระบวนวิชานัIน และพืIนฐานของนักศึกษาที8ควร
จะเรี ยนกระบวนวิชานัIนได้การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพืIนฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
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15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนีI
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชัIนของกระบวนวิชาดังนีI
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชัIนปี ที8 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชัIนปี ที8 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชัIนปี ที8 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชัIนปี ที8 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและ
อาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที8ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื8องกัน (Twosemester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที8ไม่สอนต่อเนื8 องกัน ให้ลงท้ายด้วย
3,4,5,..... เป็ นต้น
15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102,
103, 104, 105, ..... เรื8 อยๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ8มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนัIนจึง
เขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื8อจะได้ใช้เลขที8วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที8เพิ8มขึIน
ใหม่
15.9 ในกรณี ที8ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานัIนไว้ในหลักสู ตร
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานีI ตัIงแต่เมื8อไร
15.10 ในกรณี ที8เพิ8มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที8ยงั ไม่เคย
นํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที8ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และ
ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครัIงแรกเมื8อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที8มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะ
กระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ8งเท่านัIน
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนีI
15.12.1 นักศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัIนปี ที8 1
(Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัIนปี ที8 2
(Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัIนปี ที8 3
(Junior)
15.12.4 นักศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัIนปี ที8 4 (Senior)
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ข้ อ 16 การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที8นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ครัIง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื8อสิI นภาคการศึกษาหนึ8งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่
ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ซ8 ึ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที8เปิ ดสอนเมื8อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครัIงสุ ดท้าย แล้วถือว่าการ
เรี ยนกระบวนวิชานัIนสิI นสุ ดลง
16.2 กรณี ที8ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ8ง
ครัIง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที8สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ ให้
เป็ นไปตาม เงื8อนไขดังนีI
16.2.1 กระบวนวิชาที8สอบตกในภาค 1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที8จะใช้สิทธิ สอบซ่อม
ต้องดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนัIน ส่ วนกระบวนวิชาที8สอบตกใน
ภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที8จะใช้สิทธิj สอบซ่อมต้องดําเนิ นการลงทะเบียนและสอบซ่อม
ใน ภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านัIน เมื8อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่อม
สิI นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที8มหาวิทยาลัยกําหนด และต้อง
ไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที8มีการสอบซํIาซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของ
ภาคนัIน
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนัIนผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที8มีสิทธิ สอบและ
นักศึกษาที8ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้
อักษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ8 งกําหนดขึIนไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการเรี ยน
ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตัIงแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ8าสุ ด (F) ดังนีI
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที8นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านัIน จึงจะนับหน่วยกิตของ
กระบวน วิชานัIนเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที8นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ8งครัIงให้นบั เป็ นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครัIงเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที8มีค่าระดับคะแนนมากที8สุด หากกระบวนวิชานัIนมีค่าระดับ
คะแนนที8เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครัIงสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
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16.7 ในกรณี ที8นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที8ระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาที8เทียบเท่า
กัน แม้จะไม่มีการเปลี8ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ8งเท่านัIนเป็ นหน่วยกิต
เพื8อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที8นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการ
สอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ I นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัIน
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที8
นักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านัIน สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ8 งยังศึกษาไม่ครบ
หลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที8อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี8ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณ
ดังนีI

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที8นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที8นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี8ย
สะสมไว้
ข้ อ 17 การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที8ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ8ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี8ยนแปลงใดๆ อีก
ไม่ได้ ยกเว้นในกรณี ที8นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที8มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาค
การศึกษานัIน ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี8ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื8นแทน ซึ8 งอาจต้องเสี ยเงิน
เพิ8มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที8ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํIาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน และเพิ8งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานัIนๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที8อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที8ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ I นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัIน
17.4 นักศึกษาที8เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนใน
ภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที8ครบหลักสู ตรนัIน ทัIงนีIเมื8อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้
สําเร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนัIนเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรี ยนนัIน ส่ วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
ข้อ19
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ข้ อ 18 การย้ ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที8ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี8ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการขอย้ายโดยยืน8 คําขอ
ตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที8ตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที8ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี8ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี8ยนสาขาวิชา จะต้องยืน8 คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้ อ 19 การขอคืนเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย น และค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา
เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที8ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานัIนไว้มี
สิ ทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัIนเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํIาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ I นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัIนเป็ นรายหน่วยกิตเต็ม
จํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํIาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ I นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัIน
เป็ นราย หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที8มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษา
ที8ได้ชาํ ระเงินนัIนไว้
ข้ อ 20 การเสนอชื อเพือรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื8อนไขที8กาํ หนดไว้ใน
แต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื8อให้ได้รับปริ ญญาตรี ใน
สาขาวิชานัIนได้ ในการขอรับปริ ญญานีIนกั ศึกษาจะต้องยืน8 คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที8มหาวิทยาลัยกําหนดที8
สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที8จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที8โอน
มาจากสถาบันอุดมศึกษา อื8นตามข้อ 8 และผูท้ ี8ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ8 งมหาวิทยาลัย
รามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที8ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที8คณะกรรมการประจําคณะที8รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอ
ชื8อเพื8อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื8อสิI นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื8อนักศึกษาที8เรี ยนจบหลักสู ตร และมีความ
ประพฤติดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื8อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
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20.3 นักศึกษาที8เรี ยนจบหลักสู ตรชัIนปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความ
ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที8สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที8กาํ หนดไว้
จะได้รับการเสนอชื8 อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนีI
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ8งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที8สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี8 ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัIงหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที8สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ8 งหนึ8งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัIงหมด แต่ไม่ถึงสามในสี8 ทัIงนีI
ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานัIนมากกว่าหนึ8งครัIง หรื อลงทะเบียนเรี ยน
และสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที8ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ8 งเคยสอบได้แล้ว สําหรับ
นักศึกษาที8เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื8 อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม
ยกเว้น สําหรับผูส้ มัคร ที8มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2
หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื8อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ8 งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษาต่อเนื8 อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที8กาํ หนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื8 อให้
ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุ โลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนีIสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนีIสินให้หมดสิI นเสี ยก่อน จึง
จะได้รับการเสนอชื8 อให้ได้รับปริ ญญา
ข้ อ 21 การอนุมัติให้ ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครัIง คือ เมื8อสิI น
ภาคหนึ8ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ8งครัIง ซึ8 งจะประกาศให้ทราบเป็ น
คราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึIนทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนัIน
จะไม่ ◌่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้ อ 22 การให้ อนุปริญญา
นักศึกษาอาจยืน8 คําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื8อได้เรี ยนครบหลักสู ตรและเงื8อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที8กาํ หนดไว้
ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต8าํ กว่า 108 หน่วยกิต

2t

ข้ อ 23 การให้ เหรีย ญรางวัลแก่ ผ้ ูเรีย นดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ8 งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตาม
แบบที8มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที8ได้รับปริ ญญาตรี ซึ8 งได้หน่วยกิต
สะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัIงหมด
ข้ อ 24. ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนีI ในกรณีพ เิ ศษให้ อธิการบดีมีอํานาจสั งและปฏิบัติการ
ตามทีเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที8 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย รามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชัI นปริ ญญาตรี
(ฉบับที )
พ.ศ. 255
________________
โดยที8 เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ8ม เติ มข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยรามคําแหง ว่า ด้วยการศึ กษาชัIน
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนีI
ข้อ B ข้อบังคับนีI เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึ กษาชัIนปริ ญญาตรี
(ฉบับที8 ) พ.ศ. AA ”
ข้อ ข้อบังคับนีIให้ใช้บงั คับตัIงแต่ภาค B ปี การศึกษา AA เป็ นต้นไป
ข้อ C ให้ยกเลิ กข้อความใน C. ของข้อ C และข้อ K และความใน BC.2 ของข้อ BC และข้อ B2
และความใน r.B ของข้อ r แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริ ญญาตรี พ.ศ. AAB
และให้ใช้ความดังต่อไปนีIแทน
“C. ข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย รามคํา แหง ว่า ด้วยการศึ กษาชัIนปริ ญญาตรี (ฉบับ ที8 )
พ.ศ. A2s”
“ข้อ K คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนีI
K.B ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ ายแรง โรคที8สังคมรังเกี ยจ หรื อโรคสําคัญที8จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
K. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
K.C ไม่เคยถู กไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื8 องจากกระทําความผิด หรื อมีความ
ประพฤติเสื8 อมเสี ย
K.2 มีคุณสมบัติอย่างอื8นตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด”
“BC.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นให้ล งทะเบี ย นได้ไ ม่ น้อ ยกว่า t หน่ วยกิ ต และไม่ เ กิ น
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน t หน่วยกิต
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ในกรณี ที8นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที8กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อผู ้
ที8ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน B หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สํา หรั บ ผู ท้ ี8 จะสํา เร็ จการศึ ก ษาให้ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ เกิ น Cr หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน Bs หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิให้ลงนามอนุ มตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารที8
มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ B2 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื8อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิ น s ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 2 ปี
ไม่เกิน Br ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร A ปี และไม่เกิน B ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร K ปี
การนับระยะเวลา s ปี การศึกษา Br ปี การศึกษา และ B ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ น
ภาคการศึกษา โดยถื อว่า B ปี การศึ กษา มี ภาคการศึ กษาปกติ หากมี ภาคฤดู ร้อนต่อเนื8 องจากภาคการศึ กษา
สุ ดท้ายของปี การศึกษานัIนๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ s ปี การศึกษา Br ปี การศึกษา และ B ปี การศึกษาแล้ว แต่ผล
ของการศึ กษายัง ไม่เพียงพอที8 จะได้รับ การเสนอชื8 อเพื8อรั บปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึ ก ษาของผูน้ I ันเป็ นอัน
สิI นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่ วยกิ ตสะสมให้แก่ นกั ศึ กษาที8 สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึ กษา
ใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที8 คณะกรรมการประจําคณะที8รับเข้าศึกษาเห็ นสมควร โดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอนหน่วยกิตตามที8มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิj ซํIาซ้อนกับการเทียบวิชาและ
รับโอนหน่วยกิตตามข้อ Br วรรคสอง”
“ r.B นักศึ กษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื8 อนไขที8
กําหนดไว้ในแต่ ละสาขาวิช า มี หน่ วยกิ ตสะสมไม่ น้อยกว่า B2r หน่ วยกิ ตจึ ง จะได้รับ การเสนอชื8 อให้ไ ด้รับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานัIนๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที8เข้าศึกษาตัIงแต่ปีการศึกษา A2s เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยน
กระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื8อนไขที8กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า B r หน่ วยกิ ต ของหลักสู ตร 2 ปี ไม่น้อยกว่า BAr หน่ วยกิ ต ของหลักสู ตร A ปี และไม่น้อยกว่า Bsr
หน่วยกิต ของหลักสู ตร K ปี จึงจะได้รับการเสนอชื8อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานัIนได้เช่นกัน
สําหรับนักศึ กษาที8โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื8 นตามข้อ s และผูท้ ี8ได้รับปริ ญญา
อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร ซึ8 งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ Br ต้องศึกษาให้ได้
หน่ วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที8คณะกรรมการประจําคณะที8รับเข้าศึกษากําหนดจึงจะ
ได้รับการเสนอชื8อเพื8อขอรับปริ ญญาตรี

A

การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื8นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที8คณะที8สังกัด
และมายืน8 คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที8มหาวิทยาลัยกําหนด ที8สาํ นักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที8สาํ เร็ จการศึกษา”
ข้อ 2 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนีI
ประกาศ ณ วันที8

K พฤษภาคม พ.ศ.

AA

ลงนาม
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

