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หลักสูตรวิชาโท 

ภาษาอาหรับ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ����) 

 ชื�อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  คณะ  มนุษยศาสตร์   ภาควชิา ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 

หมวดที�  )  ข้อมูลทั�วไป 

1. ชื�อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลกัสูตรวชิาโท  ภาษาอาหรับ 

ภาษาองักฤษ  A Minor Program in Arabic 

2. ชื�อปริญญาและสาขาวชิา........................................................ไม่มี........................................................... 

3. วชิาเอก  (ถ้ามี)  ........................................................ไม่มี......................................................................... 

4. จํานวนหน่วยกิตที�เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ �2  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

�.)  รูปแบบ หลกัสูตรวชิาโท 

�.�  ภาษาที�ใช้  ภาษาไทยและภาษาอาหรับ 

�.:  การรับเข้าศึกษา  

         รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

      � รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที8สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื�น 

                                 �   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ   

             ความร่วมมือกบัหน่วยงานอื8นๆ   

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา......................................ไม่มี......................................... 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  
หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

      � หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. �AAA 
หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาที8  B  ปีการศึกษา  �AAA 
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      �   ที8ประชุม ทปม. (ที8ปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระที8  5.10  ครัI งที8 �B/�AAA 
เมื8อวนัที8  K  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  �AAA 

      �   ที8ประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ครัI งที8  7/2555  วาระที8 2.�N 
เมื8อวนัที8  N   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. �AAA 
สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื8อวนัที8  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 
สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื8อวนัที8............  เดือน............................  พ.ศ. ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที�มีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรที8มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
             คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีพ.ศ.  �AAN 

 

8. อาชีพที�สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย ์นกัวชิาการ 
8.2  ล่าม หรือ นกัแปล 
8.3 มคัคุเทศก ์
8.4 พนกังานบริษทั 
8.5 อาชีพอิสระ 

9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ลาํดบั
ที8 

ชื8อ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วฒิุ 

การศึกษา   
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที8สาํเร็จ 
การศึกษา 

1. นายอบัดุลเลาะ 
หนุ่มสุข 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Creed 
Creed 
Islamic Call & 
Theology 
 

Islamic University of  Medina 
Islamic University of  Medina 
Islamic University of  Medina 

 Saudi Arabia 
Saudi Arabia 
Saudi Arabia 

 

2535 
2531 
2526 

 

10. สถานที�จัดการเรียนการสอน 

อาคารที8ทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื8นๆในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
หวัหมากและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัดิj -สุวรรณนภาศรี 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาที�จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวเิคราะห์
หลักสูตร) 

 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศต่างๆในกลุ่มอาหรับทัIงในตะวนัออกกลางและอฟัริกาไดติ้ดต่อ

สัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี8ยนกันทัIงทางด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรม อย่างไรก็ตาม ในการ
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ติดต่อสื8อสารกนันัIนตอ้งมีความเขา้ใจในระบบความคิด ความเชื8อ  และวฒันธรรมซึ8 งกนัและกนัอยา่งลึกซึI ง จึง
จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที8ดีต่อกนั 

ดงันัIนการศึกษาภาษาอาหรับ ซึ8 งเป็นภาษาที8คนอาหรับใน �� ประเทศใชใ้นการสื8อสารและใช้
บนัทึกความคิด ความเชื8อ และวฒันธรรมของตนเองมาตัIงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันัIน  จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่ง
ยิ8ง เพื8อที8จะเขา้ใจชาวอาหรับไดอ้ยา่งลึกซึI ง อนัจะเป็นหนทางที8นาํไปสู่ความสัมพนัธ์ที8ดีต่อกนั และพฒันาไปสู่
การคา้ขาย ติดต่อทางดา้นอื8น ๆ ที8ดีงามต่อไป 

11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
ประเทศไทยและประเทศต่างๆในกลุ่มอาหรับมีความสัมพนัธ์ต่อเนื8องมายาวนาน คนไทย

โดยเฉพาะผูน้บัถือศาสนาอิสลามไดรั้บอิทธิพลความคิดและความเชื8อจากชาวอาหรับที8เขา้มาทาํการคา้และตัIง
หลกัปักฐานในราชอาณาจกัรไทยมาตัIงแต่อดีตกาล    

ภาษาอาหรับนัIนเป็นภาษาที8ใชบ้นัทึกคมัภีร์อลักุรอานและบนัทึกคาํสอนของศาสดามุฮมัมดัอีก
ทัIงยงัใช้บันทึกวรรณกรรมทางศาสนาและศาสตร์สาขาต่างๆที8เป็นประโยชน์อย่างยิ8งต่อมวลมนุษยชาติ  
ปัจจุบนัภาษาอาหรับเป็นหนึ8 งในภาษาที8ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาที8มีบทบาทอย่างสูงใน
วงการธุรกิจ การศึกษา การทูต และการท่องเที8ยว ดงันัIนการศึกษาภาษาอาหรับจึงมีความสําคญัอยา่งยิ8งสําหรับ
คนไทย ทัIงนีI เพื8อพฒันาศกัยภาพของธุรกิจการท่องเที8ยว และธุรกิจการบริการซึ8 งมีสัดส่วนของนกัท่องเที8ยว
จาํนวนมากจากกลุ่มประเทศอาหรับ และเพื8อที8จะได้เขา้ใจคนอาหรับได้อย่างลึกซึI ง ซึ8 งจะเป็นสิ8 งที8พฒันา
ความสัมพนัธ์ให้เจริญงอกงามยิ8งขึIนไปอีก   อีกทัIงยงัเป็นการเรียนรู้ถึงระบบความคิด ความเชื8อ  ที8สามารถ
นาํมาปรับใชก้บัชีวติของตนเอง และพฒันาตนเองให้อยูร่่วมกนักบัผูอื้8นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

12. ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  )).)  และ  )).�  ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกี�ยวข้องกับ 
 พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพฒันาหลักสูตร 
12.1.1 การพฒันาหลกัสูตรจะเนน้การปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางสังคมและ

วฒันธรรมปัจจุบนั 
12.1.2 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนนาํความรู้ที8ไดรั้บไปพฒันาตนเองต่อไปได ้
12.1.3 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนตระหนกัในความสาํคญัของการเรียนรู้

วฒันธรรม แนวความคิด ความเชื8อ ของชาวอาหรับโดยผา่นภาษาอาหรับ และ
วรรณกรรม 

12.2 ความเกี�ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
12.2.1 สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตที8มีมาตรฐานเป็นที8ตอ้งการของสังคม 
12.2.2 สถาบนัตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเมื8อ 

 

13. ความสัมพนัธ์ กับหลักสูตรอื�นที�เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิาอื�น  (เช่น  รายวชิาที�เปิดสอน 

เพื�อให้บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�น 

13.1 รายวชิาในหลักสูตรที�เปิดสอนโดยมหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�น 
............ไม่มี.............................................................................................................................................. 
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):.�  รายวชิาในหลักสูตรที�เปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�นที�ต้องมาเรียน 

............ไม่มี.............................................................................................................................................. 

13.2 การบริหารจัดการ 

...............ไม่มี......................................................................................................................................... 
 

 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   

 ผลิตบณัฑิตที8มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรู้ทางดา้นภาษาและวฒันธรรมเพื8อสร้างสรรคส์ังคมไทย 
ใหย้ ั8งยนืและเป็นที8ยอมรับในภูมิภาค 

1.2  ความสําคัญ   
        ความสาํคญัของหลกัสูตรวชิาโทภาษาอาหรับ คือการผลิตบุคลากรที8มีศกัยภาพ  มี 

องคค์วามรู้ในทกัษะทางภาษาและวฒันธรรมอนัเป็นพืIนฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งย ั8งยนื   
               ).:  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
                      หลกัสูตรวชิาโทภาษาอาหรับ  เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงตัIงแต่ 
พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา   สาขาวชิาฯไดป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตร เพื8อใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความ
ตอ้งการของสังคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ   อีกทัIงสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และที8สาํคญัเพื8อตอบสนองต่อการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที8ยวยงัประเทศต่างๆที8ประชาชนใชภ้าษาอาหรับเป็นภาษาหลกัทัIงในตะวนัออกกลางและอฟัริกา  
            ).H วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
                           1.4.1    เพื8อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและใชภ้าษาอาหรับในการสื8อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                                        สามารถใชเ้ป็นพืIนฐานในการศึกษาในระดบัสูงและใชใ้นการประกอบอาชีพต่อไป 
                1.4.2    เพื8อใหน้กัศึกษามีความรู้พืIนฐานสาํหรับอ่านตาํราและวรรณคดีภาษาอาหรับ 
                         1.4.3    เพื8อใหน้กัศึกษาเขา้ใจวฒันธรรมอาหรับ 
                1.4.4   เพื8อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวจิยัสาขาวชิาอาหรับศึกษา 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา กลยุทธ์ หลักฐานตัวชีIวดั 
 B.ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน
ไม่ตํ8ากวา่มาตรฐานที8 สกอ.กาํหนด 

- ติดตามและประเมินหลกัสูตร
อยา่งต่อเนื8อง 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
-รายงานการประเมินหลกัสูตร 

�.ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคม 

ศึกษาและติดตามการเปลี8ยนแปลง
ตามความตอ้งการสังคม 
 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต(ร่วมกบัคณะ
มนุษยศาสตร์) 

C.ปรับปรุงสื8อการเรียนการสอนให้
มีความเหมาะสม 
แผนส่งเสริมการเรียนการสอนที8
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- ปรับปรุงสื8อใหมี้ความเหมาะสม 
-พฒันาระบบสารสนเทศที8
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเนื8อง 

สื8อการเรียนการสอนไดรั้บการ
ปรับปรุงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 
ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบ
สารสนเทศที8สนบัสนุนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

2.พฒันาบุคลากร อาจารยที์8
เกี8ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนใหมี้
ความรู้ทนัการเปลี8ยนแปลงทาง
วชิาการและเพิ8มประสบการณ์ให้
หลากหลาย 

สนบัสนุนอาจารยใ์หไ้ดรั้บการเพิ8ม
ความรู้และประสบการณ์โดย
การศึกษา ดูงาน เขา้ร่วมอบรม 
ประชุมสัมมนา ทาํวจิยัที8สอดคลอ้ง
กบัการเรียนการสอน 

- จาํนวนโครงการพฒันาอาจารย ์
- จาํนวนอาจารยที์8ไดรั้บการเพิ8มพูน
ความรู้ 
 

 

 

หมวดที�  :  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
).) ระบบ 
                    �  ระบบทวภิาค  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
                    �  มี   ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

มี       � ไม่มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที8  B เดือนมิถุนายน      -  กนัยายน 

ภาคการศึกษาที8  � เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน       -  พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี พ.ศ. �AAB           

ขอ้ A และขอ้ K และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัที8 �) พ.ศ.�AA�           
ขอ้ K (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก  ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื�อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา 
       -  จดัใหมี้หน่วยงานแนะนาํการศึกษา  
       -  จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียนและมหาวทิยาลยั 
       -  อาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชั8วโมงใหค้าํปรึกษาตามที8ประกาศไวที้8ภาควชิา 
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  �  ปี 

ชัIนปีที� 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี ���� ปี ���M ปี ���N ปี ���O ปี ���P 
ชัIนปีที8 B - - - - - 
ชัIนปีที8 � - 10 10 10 10 
ชัIนปีที8 C - - 8 8 8 
ชัIนปีที8 2 - - - 5 5 

รวม - Br Bs �C �C 
คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 5 5 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกเปิดสอนวชิาโทภาษาอาหรับ ใชง้บประมาณ 

ร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์ 
2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบตลาดวชิา มีชัIนเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย   

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ย 
การศึกษาชัIนระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. �AAB  ขอ้ s และขอ้ t (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 

:. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

:.).)  จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    24   หน่วยกิต 
:.).�  โครงสร้างหลักสูตร 
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       วชิาโทบังคับ     12 หน่วยกิต    

                                      ARA 1001  (AB 101)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1        3  หน่วยกิต 
                                      ARA 1002  (AB 102)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2        3  หน่วยกิต 
                                      ARA 2001  (AB 201)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3        3  หน่วยกิต 
                                      ARA 2002  (AB 202)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4        3   หน่วยกิต 
 

       วชิาโทเลือก     12 หน่วยกิต 

              ให้นกัศึกษาวิชาโทภาษาอาหรับเลือกเรียนกระบวนวชิาใดก็ไดข้องสาขาวชิาภาษาอาหรับ   
(ARA)  ไม่นอ้ยกวา่ B� หน่วยกิต (หรือ 2 กระบวนวชิา) เป็นวชิาเลือก ทัIงนีIวิชาโทเลือกตอ้งไม่ซํI า กบักระบวนวชิา
โทบงัคบัและกระบวนวชิาที8เลือกเรียนในหมวดอื8นๆ   

 3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา 

1) ARA หมายถึงรหสัตวัอกัษรของกระบวนวชิาสาขาภาษาอาหรับ ซึ8 งปรับปรุง
จากหลกัสูตรเดิม คือ AB 

2) ความหมายของรหสัตวัเลข 
-  เลขตวัแรก (หลกัพนั)แสดงถึงชัIนปีนกัศึกษา  

              -  เลขตวัที8สอง (หลกัร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวชิา  
              เลข 0 - 1    หมวดภาษาอาหรับปัจจุบนั 
              เลข �         หมวดวรรณคดีอาหรับ 
              เลข 3         หมวดอารยธรรมอาหรับ 
              เลข 2         หมวดภาษาอาหรับเฉพาะดา้น   

              -  เลขสองตวัทา้ย (หลกัสิบและหลกัหน่วย) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวชิา 
*  หมายถึงกระบวนวชิาใหม่ในหลกัสูตรนีI  

 **  หมายถึงกระบวนวชิาเดิมในหลกัสูตรนีI  
          :.) .H   รายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร                                

                                  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 
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                                      หมวดวรรณคดีอาหรับ  (2)           หน่วยกิต 

   ARA 3201  (AB 331) ประวติัวรรณคดีอาหรับเบืIองตน้          3    
                      ARA 4202  (AB 442) นกัประพนัธ์อาหรับที8มีชื8อเสียง          3     

                                หมวดอารยธรรมอาหรับ  (3) 

                    ARA 3301  (AB 351)  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ 1                                3    
                    ARA 3302  (AB 352)  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ �                                3   

                                               หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้าน  (4) 

                   ARA 3402  (AB 371) ภาษาอาหรับธุรกิจ 1                                                  3    
   ARA 3403  (AB 372) ภาษาอาหรับธุรกิจ 2                                                 3    

  :.).�  แผนการศึกษา 

         ปีที� �   

ภาคเรียนที� ) 

                                             ARA 1001  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1                               3   หน่วยกิต 
                                              (AB101) (Fundamental  Arabic I)         
                                             ARA 1002  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2           3  หน่วยกิต 
                                              (AB 102)  (Fundamental Arabic 2) 

                   รวม         6   หน่วยกิต 

   ภาคเรียนที�  � 

                                            ARA 2001  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3  3   หน่วยกิต 
                                             (AB 201)  (Fundamental Arabic 3) 
                                รวม       3   หน่วยกิต  

                             ปีที� : 

                       ภาคเรียนที� )            
    ARA 2002  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4                  3  หน่วยกิต 
                                                (AB 202)  (Fundamental Arabic 4) 

                     รวม       3   หน่วยกิต 

           ภาคเรียนที� � 

       ARA…วชิาเลือก  � กระบวนวชิา                 K   หน่วยกิต 
                     รวม       6   หน่วยกิต 
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                             ปีที� H 

           ภาคเรียนที� )            

       ARA…วชิาเลือก  B กระบวนวชิา                    C  หน่วยกิต 
                          รวม      3   หน่วยกิต 

           ภาคเรียนที� �           

          ARA…วชิาเลือก  B กระบวนวชิา                    C  หน่วยกิต 
                         รวม       3  หน่วยกิต 

 :.).M  คําอธิบายรายวชิา  

               (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก  ก) 
:.�  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลาํดบั
ที8 

ชื8อ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วฒิุ 

  การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที8สาํเร็จ 
การศึกษา 

1. นายอบัดุลเลาะ 
หนุ่มสุข 

 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
B.A. 

Creed 
 
Creed 
 
Islamic Call & 
Theology 

Islamic University of  
Medina 
Islamic University of  
Medina 
Islamic University of  
Medina 

 Saudi Arabia 
 
Saudi Arabia 
 
Saudi Arabia 

 

2535 
 

2531 
 

2526 

 

 :.:  อาจารย์ประจํา 

ลาํดบัที8 ชื8อ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วฒิุ 

  การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที8สาํเร็จ 
การศึกษา 

1. นายอบัดุลเลาะ 
หนุ่มสุข 

 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
B.A. 

Creed 
 
Creed 
 
Islamic Call & 
Theology 

Islamic University of  
Medina 
Islamic University of  
Medina 
Islamic University of  
Medina 

 Saudi Arabia 
 
Saudi Arabia 
 
Saudi Arabia 

 

2535 
 

2531 
 

2526 

:.H  อาจารย์พเิศษ 

          ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก อาจเสนอแต่งตัIงอาจารยพ์ิเศษจากคณะอื8นของ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั 

H.  องค์ประกอบเกี�ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   

    4.1  มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  -ไม่มี – 
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    4.2  ช่วงเวลา 

  - ไม่มี - 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  - ไม่มี - 

� . ข้อกําหนดเกี�ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิัย   

  - ไม่มี -   
 

 

หมวดที�  H  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

).  การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพเิศษ/คุณสมบัติที�พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

B.ดา้นบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื8องการเขา้สังคม เทคนิคการเจรจาสื8อสาร     
  การมีมนุษยสัมพนัธ์ที8ดี และการวางตวัในการทาํงานใน  
  รายวชิาที8เกี8ยวขอ้ง  

�.ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผดิชอบ - ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีกิจกรรมทาํงานเป็นกลุ่มทัIงในและนอก 
  ชัIนเรียน  
- ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างวินยัในตนเอง มีความกลา้ในการ 
  แสดงความคิดเห็นและมีความรับผดิชอบต่องานที8ไดรั้บ  
  มอบหมาย 

C. สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง - จดัใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารสนเทศและใช ้
  เทคโนโลยทีี8ทนัสมยั 

 

�.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     �.)  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

           �.).)  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(1) มีความซื8อสัตยสุ์จริต 
(2) มีวนิยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เปิดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 
(4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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           �.).�  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที8เกี8ยวขอ้ง 
(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถาม 
(3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งที8เกี8ยวขอ้ง 
(4) บทบาทสมมุติ 

           �.).:  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชัIนเรียนของนกัศึกษา 
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที8ไดรั้บมอบหมาย 

  �.�   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          �.�.)  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจเกี8ยวกบัหลกัการ และทฤษฎีที8สาํคญัในเนืIอหาสาขาวชิา 
(2)  สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการในสาขาวชิาชีพ รวมทัIงการนาํไปประยกุต ์
(3)  เรียนรู้ และเขา้ใจความคิด สังคม และวฒันธรรมของไทยและชาติอื8น 
(4)   รู้ เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในการใชภ้าษาอยา่งต่อเนื8อง 
(5)  สามารถบูรณาการความรู้ในการใชภ้าษากบัความรู้ในศาสตร์อื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง 

          �.�.�  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายและใหท้าํแบบฝึกหดั 
(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชัIนเรียน 

    �.�.:  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากประสิทธิผลความถูกตอ้งของการบา้น 
(2) ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถามและกิจกรรมในชัIนเรียน 
(3) ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

  �.:  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

         �.:.)  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลเพื8อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

         �.:.�  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายและฝึกฝนในชัIนเรียน 
(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตน 
(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชัIนเรียน 
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         �.:.:  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

           ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถาม และการทาํกิจกรรมในชัIนเรียน 
�.H   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

        �.H.)   คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(1) มีส่วนร่วมในการคิดริเริ8มและคิดแกปั้ญหาในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม 
(2) มีความรับผดิชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื8อพฒันาตนเองและอาชีพอยา่งสมํ8าเสมอ 
(3) รู้และเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 
(4) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้8นไดดี้ 

         �.H.�   กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา 

(1) จดักิจกรรมกลุ่ม เพื8อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในกลุ่มผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัที8ควรรู้ระหวา่งการเรียนการสอน 

         �.H.:   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัIนเรียนของนกัศึกษา 
(2) ประเมินจากการทาํแบบประเมินตนเองและเพื8อน 
(3) ประเมินประสิทธิผลของงานที8ไดรั้บมอบหมาย 

�.�   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื�อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

        �.�.)  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาในการสื8อสารทัIงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
(3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
(4) สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชสื้8อที8เหมาะสม 

         �.�.�  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา 

(1) บรรยายและฝึกฝนในห้องเรียน 
(2) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(3) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี8เหมาะสม 

         �.�.:  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

(1) ประเมินจากการทดสอบทกัษะการสื8อสารในชัIนเรียน 
(2) ประเมินจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการนาํเสนอ 
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2 สามารถนาํเสนอขอ้มูลไดโ้ดยเลือกใชสื้8อที8เหมาะสม 

C สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และคดัเลือกขอ้มูลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

� มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

B 
สามารถใชภ้าษาในการสื8อสารได ้ทัIงการฟัง การพดู  การอ่าน และการเขียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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2 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้8นไดดี้ 

C รู้ และเขา้ใจความแตกต่างหลากหลายทางสงัคม และวฒันธรรม 

� มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื8อพฒันาตนเองและอาชีพอยา่งสมํ8าเสมอ 

B มีส่วนร่วมในการคิดริเริ8ม และคิดแกปั้ญหาในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม 

C. 
ทกั

ษะ
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ง
ปัญ
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C สามารถนาํความรู้ทางทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติั และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� สามารถสืบคน้ ติดตาม และประเมินขอ้มูล เพื8อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

B คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบ 

2. 
คว

าม
รู้ 

5 สามารถบูรนาการความรู้ในการใชภ้าษา กบัความรู้ในศาสตร์อื8นๆที8เกี8ยวขอ้ง 

2 รู้ เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้  ความชาํนาญในการใชภ้าษาอยา่งต่อเนื8อง 

C เรียนรู้ และเขา้ใจความคิด สงัคม  และวฒันธรรมของไทยและชาติอื8น 

� สามารถติดตามความกา้วหนา้ และววิฒันาการในสาขาวชิาชีพ รวมทัIงการนาํไปประยกุต ์

B มีความรู้ และความเขา้ใจเกี8ยวกบัหลกัการ และทฤษฎีที8สาํคญัเกี8ยวกบัเนืIอหารายวชิา 

B. 
คุณ

ธร
รม

 จริ
ยธ

รร
ม 2 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวชิาชีพ 

C เปิดใจยอมรับความคิด และความแตกต่างทางภาษา และวฒันธรรมนานาชาติ 

� มีวนิยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 

B มีความซื8อสตัยสุ์จริต 
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หมวดที�  �  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

).   กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัIน

ปริญญาตรี พ.ศ. �AAB  ขอ้ BK และขอ้ BN (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

�.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิdของนักศึกษา 
 กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิj ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้

คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธิj ของงานที8มอบหมายให้นกัศึกษา 

:.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัIน

ปริญญาตรีพ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ �B และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ฉบบัที8 2) พ.ศ. 2552 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)   

               หมวดที� 6 การพฒันาคณาจารย์ 

).   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
B.B   จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  เกี8ยวกบั บทบาท หนา้ที8 ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ

หลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ 
B.�    จัดระบบแนะนํา/ระบบพี8 เลีI ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการ

ประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 
1.3    จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารที8เกี8ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

�.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
�.B    การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                       �.B.B    ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี8ยวกบัการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                       �.B.�    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี8ยวกบัการผลิตสื8อการสอน 

         �.B.C    สนบัสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี8ยวกบัการวจิยัเพื8อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2    การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพดา้นอื8น ๆ  
         �.�.B    ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ8มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 
                      �.�.�    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื8อเพิ8มพูนคุณวฒิุ 
                      �.�.C    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
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หมวดที� 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

).  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

         1.1   การบริหารหลักสูตร 

                   B.B.1   มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ที8พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้ง กบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
                   1.B.�    มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเนื8องอยา่งนอ้ยทุก A ปี 
          1.2   การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

                 1.�.B การบริหารงบประมาณ 
                           ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                  1.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที8มีอยูเ่ดิม 
                            (1)   อาคารที8ทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอื8นๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัดิj  – สุวรรณนภาศรี 
                            (�)   อุปกรณ์ต่างๆ ที8มีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 
                            (C)   แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง และอื8น ๆ  

    1.�.C   การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ8มเติม 
                                  ประสานงานกบัสํานักหอสมุดกลางในการจดัซืIอหนังสือ ตาํรา และวารสารที8เกี8ยวขอ้ง
เพื8อใหบ้ริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทัIงจดัทาํตาํราที8ใชใ้นการเรียนการสอน 

            1.�.2   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานที8 ห้องบรรยาย     สื8อการ

สอน หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทัIงมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและคณาจารย ์  
           1.:   การบริหารคณาจารย์ 

             1.C.B  การรับอาจารยใ์หม่ 
                              มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

      1.C.�   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
                               สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัที8เกี8ยวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวชิาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที8กาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัใหมี้การประชุมสัมมนา เพื8อนาํไปสู่การปรับปรุง
หลกัสูตร 
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         1.3.3 การแต่งตัIงคณาจารยพ์ิเศษ 

                                (B)  มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ที8ตอ้งการ
ความเชี8ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

                   (�)  คณาจารยที์8ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน
หลกัสูตรโดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
            1.H    การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

         1.2.B  การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  
               มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและ
คุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหนา้ที8ความรับผดิชอบ 

                1.4.2  การเพิ8มทกัษะความรู้เพื8อการปฏิบติังาน 
                                 (B)  จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ที8และการบริหารอยา่งสมํ8าเสมอ 

                   (�)  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการและ 
โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

            1.�   การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

               1.A.B  การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอื8น ๆ แก่นกัศึกษา 
           (B)  มีอาจารยที์8ปรึกษา ทาํหนา้ที8ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม

แก่นกัศึกษาโดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  
                  (�)  จดัระบบแนะแนวเกี8ยวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

                1.A.�   การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
                 กรณีที8นกัศึกษามีขอ้สงสัยเกี8ยวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยื8นคาํร้องขอ

ทราบขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        
 

�.   ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.B  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.�  มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนหลกัสูตรครบรอบ A ปี เพื8อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรครัI งต่อไป 
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:.   ตัวบ่งชีIผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งชีIและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

�AAA �AAK �AAN �AAs �AAt 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ sr มีส่วนร่วมในการประชุมเพื8อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที8สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม  (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

× × × × × 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วนั 
หลงัสอบซ่อมใหค้รบทุกรายวชิาที8เปิดสอน 

× × × × × 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 หลงัสิIนสุด
ปีการศึกษาภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิj ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที8
กาํหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาที8เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานที8รายงานใน มคอ.7 ปี
ที8แลว้ 

- × × × × 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชีพ อยา่ง
นอ้ยปีละหนึ8งครัI ง 

× × × × × 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที8มีตอ่คุณภาพ
หลกัสูตร เฉลี8ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51  จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - × × 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที8มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี8ยไม่นอ้ยกวา่ 
3.51  จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - × 

รวมตวับ่งชีI  (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 B� 
ตวับ่งชีIบงัคบั (ขอ้ที8) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จาํนวนตวับ่งชีIตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ sr (ขอ้) 8 8 8 9 10 
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 หมวดที� O   การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

).   การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

).)    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

       ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 
 

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

�.   การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม   

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
บณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

:.   การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งชีIผลการดาํเนินงาน ในหมวด N ขอ้ N  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

H.   การทบทวนผลการประเมนิ  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ  และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  มาวิเคราะห์ เพื8อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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ภาคผนวก ก  

 คาํอธิบายรายวชิา 
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หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน 
ARA 1001    ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1    3(2-2-5) 
(AB 101)  (Fundamental Arabic 1)                                                                                    

 ศึกษาและเขา้ใจระบบการออกเสียง คาํศพัท ์โครงสร้างประโยคพืIนฐาน และสาํนวน 
 ภาษาอาหรับ เพื8อใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยฝึกทกัษะ 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. 

ARA 1002   ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2                                                                            3(2-2-5) 
(AB 102)   (Fundamental Arabic 2) 

 ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื8องการใชภ้าษาในโอกาสและ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  (ควรเรียน 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) 

ARA 2001   ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3                                                                               3(2-2-5) 
(AB 201)   (Fundamental Arabic 3) 

ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื8อความเขา้ใจและการใชภ้าษาที8เกี8ยวกบัชีวติประจาํวนั  
วฒันธรรมและประเพณีอาหรับ ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที8มีโครงสร้าง 
ซบัซอ้นขึIน พร้อมทัIงแนะนาํการใชพ้จนานุกรม   (ควรเรียน 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) 
ARA 2002   ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4                                                                             3(2-2-5) 
(AB 202)    (Fundamental Arabic 4) 

ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาอาหรับทัIงในภาษาเขียนและภาษา 
พูด โดยศึกษาหลกัไวยากรณ์ในระดบัที8สูงขึIน ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเนน้ 
ความเขา้ใจโครงสร้างไวยากรณ์   (ควรเรียน 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) 
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ARA 3103   การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย  1                                                                  3(2-2-5) 
(AB 311)   (Translation : Arabic-Thai 1) 

ศึกษาการแปลโดยเปรียบเทียบคาํศพัท ์สาํนวนและรูปประโยคระหวา่งภาษาอาหรับกบั 
ภาษาไทยใหส้ามารถแปลประโยคและขอ้ความง่าย ๆ ได ้ (ควรเรียน 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) 

ARA 3104   การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย  2    3(2-2-5) 
(AB 312)  (Translation : Arabic-Thai 2) 

ฝึกฝนการแปล โดยเปรียบเทียบสาํนวนระหวา่งภาษาอาหรับกบัภาษาไทย ใหส้ามารถ 
แปลขอ้ความที8ใชภ้าษาในระดบัที8สูงกวา่ ARA 3103   (ควรเรียน 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   ประวติัวรรณคดีอาหรับเบืIองตน้                                                           3(3-0-6) 
(AB 331)  (Introduction to Arabic Literature) 

ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีอาหรับตัIงแต่แรกเริ8มจนถึงปัจจุบนั เพื8อให้รู้จกันกัเขียน  
กว ีและผลงานที8สาํคญัโดยสังเขป  (ควรเรียน 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) 

ARA 4202   นกัประพนัธ์อาหรับที8มีชื8อเสียง              3(3-0-6) 
(AB 442)   (Distinguished Arabic Authors) 

ศึกษาผลงานของนกัประพนัธ์เอกภาษาอาหรับ โดยเนน้ให้เห็นถึงลกัษณะเด่นของงาน 
วรรณกรรมและคุณค่าทางวรรณศิลป์ (ควรเรียน 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) 
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หมวดอารยธรรมอาหรับ 
ARA 3301   ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ 1                                                                     3(3-0-6) 
(AB 351)    (Arabic Language and Culture 1) 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม จากสุภาษิต คาํพงัเพย สาํนวนโวหารใน 

ภาษาอาหรับ ที8สะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมตะวนัออกกลาง  (ควรเรียน 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) 

ARA 3302   ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ 2                                                                     3(3-0-6) 
(AB 352)   (Arabic Language and Culture 2) 

ศึกษาสาํนวนภาษาอาหรับจากคมัภีร์อลักุรอาน  และบทอ่านภาษาอาหรับเกี8ยวกบั 
ประวติัศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ เพื8อให้เขา้ใจวฒันธรรมตะวนัออกกลาง 
(ควรเรียน 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) 

 

หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้าน 
ARA 3402   ภาษาอาหรับธุรกิจ 1                                                                                    3(2-2-5) 
(AB 371)   (Business Arabic 1) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาอาหรับเบืIองตน้ที8ใชใ้นวงการธุรกิจ เพื8อใหส้ามารถใชภ้าษา 
อาหรับในการติดต่อธุรกิจได ้โดยเนน้ทกัษะการฟังและพูด (ควรเรียน 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) 

ARA 3403   ภาษาอาหรับธุรกิจ 2                                              3(2-2-5) 
(AB 372)   (Business Arabic 2) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาอาหรับที8ใชใ้นวงการธุรกิจในระดบัที8สูงกวา่ ARA 3402  
โดยเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน (ควรเรียน 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) 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 
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เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ความแตกต่างของวชิาโทบังคบัและวชิาโทเลือก 

หลักสูตร พ.ศ. ��50 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกิต 

   1) นกัศึกษาที8ไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาอาหรับเป็นวชิา
ศึกษาทั8วไป ใหเ้รียน 4  กระบวนวชิาต่อไปนีI  
   AB  101  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1                         
   AB  102  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2                         
   AB  201  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3                           
   AB  202  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4  

2) นกัศึกษาที8ไดเ้ลือกเรียนภาษาอาหรับเป็นวชิา
ศึกษาทั8วไปเเลว้ ใหเ้รียน 4 วชิาต่อไปนีI  

   AB  301  ภาษาอาหรับระดบักลาง 1          
   AB  302   ภาษาอาหรับระดบักลาง 2           
   AB  311  การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย              
   AB  401  ภาษาอาหรับระดบัสูง 1 
 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

    ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้
ของสาขาวชิาภาษาอาหรับที8ไม่ใช่วิชาโทบงัคบั แต่
ทัIงนีI เมื8อนับรวมกบักระบวนวิชาในวิชาโทบงัคบั
แล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ  
300-499 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
  วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกิต 

  1) นกัศึกษาที8ไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษาอาหรับเป็น                           
วชิาศึกษาทั8วไป ใหเ้รียน 4  กระบวนวชิาต่อไปนีI  
   ARA 1001  (AB 101)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1 

ARA 1002  (AB 102)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2 
ARA 2001  (AB 201)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3 
ARA 2002  (AB 202)  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4  

               
 

 

 

 

 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

      ให้นกัศึกษาวชิาโทภาษาอาหรับเลือกเรียนกระบวนวิชา             
ใดก็ไดข้องสาขาวชิาภาษาอาหรับ  (ARA)  ไม่นอ้ยกวา่                          
B� หน่วยกิต (หรือ 2 กระบวนวชิา) เป็นวิชาเลือก  ทัIงนีI                  
วชิาโทเลือกตอ้งไม่ซํI า กบักระบวนวชิาโทบงัคบัและ                 
กระบวนวชิาที8เลือกเรียนในหมวดอื8นๆ   
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2. ความแตกต่างของกระบวนวชิา 

หลักสูตร พ.ศ. ��50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  หมวดภาษาอาหรับปัจจุบัน 

AB  101   ภาษาอาหรับพืIนฐาน 1                             
AB  102  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2                             
AB  201  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 3                             
AB  202  ภาษาอาหรับพืIนฐาน 4                             
AB  301  ภาษาอาหรับระดบักลาง 1                                 
AB  302  ภาษาอาหรับระดบักลาง 2    
AB  311  การแปล : ภาษาอาหรับ - ไทย 1                                    
AB  312  การแปล : ภาษาอาหรับ – ไทย 2             
AB  401  ภาษาอาหรับระดบัสูง 1                                    
AB  402  ภาษาอาหรับระดบัสูง 2               

  หมวดวรรณคดีอาหรับ                       

AB  331  ประวติัวรรณคดีอาหรับเบืIองตน้                     
AB  441  วรรณกรรมอาหรับร่วมสมยั 
AB  442  นกัประพนัธ์อาหรับที8มีชื8อเสียง   
 

  หมวดอารยธรรมอาหรับ 

AB  351  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ  1                         
AB  352  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ  �  
 

  หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้าน                

AB  361  ภาษาอาหรับเพื8อการดาํรงชีพใน                     
                      ตะวนัออกกลาง 

AB  371  ภาษาอาหรับธุรกิจ 1                                         
AB  372  ภาษาอาหรับธุรกิจ 2                                         
AB  373  ภาษาอาหรับสาํหรับมคัคุเทศก ์1                     
AB  374  ภาษาอาหรับสาํหรับมคัคุเทศก ์2                     

   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) ประวติัวรรณคดีอาหรับเบืIองตน้ 
 
ARA 4202  (AB 442) นกัประพนัธ์อาหรับที8มีชื8อเสียง  
               
   หมวดอารยธรรมอาหรับ 
ARA 3301  (AB 351)  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ 1 
ARA 3302  (AB 352)  ภาษาและวฒันธรรมอาหรับ � 
                                                   
    หมวดภาษาอาหรับเฉพาะด้าน 

 
 
ARA 3402  (AB 371) ภาษาอาหรับธุรกิจ 1   
ARA 3403  (AB 372) ภาษาอาหรับธุรกิจ 2                                                                                                                   
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                                ภาคผนวก ค 
 

แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

(Cur r iculum Mapping) 
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หลักสูตรวิชาโทภาษาอาหรับ 

แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา 

(Curr iculum Mapping) 
 

  �     ความรับผดิชอบหลัก                                 �   ความรับผดิชอบรอง             

         รายวชิา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 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) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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 กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบในการพฒันาหลักสูตร 

 

ลาํดบัที8 ชื8อ - สกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วฒิุ 

การศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที8สาํเร็จ 

การศึกษา 

1. นายอบัดุลเลาะ 

หนุ่มสุข 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

 

M.A. 

 

B.A. 

Creed 

 

Creed 

 

Islamic Call 

& Theology 

 

Islamic University of  

Medina 

Islamic University of  

Medina 

Islamic University of  

Medina 

Saudi Arabia 

 

Saudi Arabia 

 

Saudi Arabia 

 

2535 

 

2531 

 

2526 

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพฒันาหลักสูตร 

ลาํดบัที8 ชื8อ - สกลุ ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วฒิุ 

  การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที8สาํเร็จ 

การศึกษา 

1. ปรีชา  ปัตนี - B.A.   Islamic 

sciences & 

Arabic 

Language 

M.A. Arabic 

Literature 

M.Phil   Of 

Arabic 

นิติศาสตร์

อิสลาม 

 

 

ภาษา

อาหรับ 

ภาษา

อาหรับ 

 

มหาวทิยาลยั ดารุ้ลอุลูม 

นดัวาตุล้อุลามาอฺ 

 

 

มหาวทิยาลยัอาลีการ์ 

 

มหาวทิยาลยั มาดราส 

อินเดีย 

 

 

 

อินเดีย 

 

อินเดีย 

2548 

 

 

 

2550 

 

2551 
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ภาคผนวก  จ 

                ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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           นายอับดุลเลาะ   หนุ่มสุข 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ  ขา้ราชการ ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

ประวตัิการศึกษา  

   พ.ศ. วุฒิปริญญา สาขาวชิา สถานที�ศึกษา 

 2535  Ph.D (เกรียตินิยมอนัดบัหนึ8ง) Creed Islamic University  of  Medina  

Saudi Arabia                                                                   

 2531 M.A. (เกรียตินิยม) Creed Islamic University  of  Medina  

Saudi Arabia                                                                                

 2527 B.A. (เกรียตินิยมอนัดบัหนึ8ง)     Islamic Call and 

Theology      

Islamic University  of  Medina  

Saudi Arabia                                                                                

 

ตําแหน่งปัจจุบัน   หวัหนา้สาขาวชิาภาษาอาหรับ ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 

ประวตัิรับราชการ 

วนั/เดือน/ปี ตําแหน่ง ระดับ สังกัด 

พ.ศ. 2536 อาจารย ์ 5 ภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา                                                            

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                            

วทิยาเขตปัตตานี 

พ.ศ. 2538 อาจารย ์ 6            ภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา                

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                        

วทิยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.A�2N-

ปัจจุบนั     

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์        

8 ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก          

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ 

-  อิสลามศึกษา 

-  ภาษาอาหรับ 
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วจิัย 

 อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข และคณะ. 2543. ความคลาดเคลื�อนของนักวชิาการไทยเกี�ยวกับประวตัิและคําสอน

ของศาสดามูฮัมมัด  ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. ตีพิมพใ์นหนงัสืออนุสารณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ฮศ. 1421  28-30 ตุลาคม 2543 ณ สวนอมัพร 
 อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข และคณะ. 2547 : ตัครีจตัวบทหะดีษในหนังสือคุณค่า อะมาล ของ เซคคุล หะดีษ 

เมาลานา มูฮัมหมัด ซะกะรียา  ตีพิมพใ์นวารสาร สาํนกัจุฬาราชมนตรี ฉบบัที8 29 เดือนพฤศจิกายน และฉบบัที8   
30 เดือนธนัวาคม   2548 

อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข และคณะ :สถานภาพของกองทุซะกาตและสวสัดิการสังคมในประเทศไทย 

กรณีศึกษาตัวอย่างความสําเร็จของกองทุนซะกาตและสวสัดิการสังคมที�ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน     (กาํลงั
ดาํเนินการ) 

ตํารา 

1)   Abdullah  Numsuk : Method of Imam Shawkani to Study Religion (ภาษาอาหรับ) พิมพค์รัI งที8 1     พ.ศ. 
2536  พิมพค์รัI งที8 2 พ.ศ. 2537 Darul kitab wal kulam Riyhad Saudi Arabia. 
2)    Abdullah Numsuk : Buddism : Its History, Belief and Relationship with Sufism (ภาษาอาหรับ)พิมพ์
ครัI งที8 1/2542 Adhwa ussalaf Riyhad Saudi Arabia 

เอกสารการสอน 

B)  เอกสารประกอปการเรียนการสอนวชิาภาษาอาหรับพืIนฐาน B (ARA1001) 
�)  เอกสารประกอปการเรียนการสอนวชิาภาษาอาหรับพืIนฐาน � (ARA1002) 
C)  เอกสารประกอปการเรียนการสอนวชิาภาษาอาหรับพืIนฐาน C (ARA2001) 
2). เอกสารประกอปการเรียนการสอนวชิาภาษาอาหรับพืIนฐาน 2 (ARA2002) 

งานแปล 

KING BHUMIBOL: Strength of the land (ภาษาอาหรับ) สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ สาํนกังาน
ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี พิมพค์รัI งที8 B พ.ศ. �AAB 
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บทความวชิาการ 

 บทความเรื�อง ชื�อหนังสือ/วารสารที�ตีพมิพ์ วนั/เดือน/ปี ที�ตีพมิพ์ 

B ท่านนบีมุฮมัหมดั กบัขอ้กล่าวหา
เกี8ยวกบัการมีภรรยาหลายคน 

หนงัสืออนุสรณ์ งานเมาลิดกลาง

แห่งประเทศไทย ฮ.ศ. B2C� 

มกราคม �AA2 

� สื8อสารการดะอว์ะฮก์บับทบาทของ

มสัยดิ  

วารสาร มุสลิม กทม. ฉบบัเดือน

มีนาคม-เมษายน �AAC 

มีนาคม-เมษายน �AAC 

 

C การเดินทางเพื8อแสวงหาอลัฮะดีษ วารสารสายสัมพนัธ์ ปีที82A อนัดบัที8

2tN-2ts 

กรกฎาคม-สิงหาคม 

�AAC 

2 บทบาทของมสัยดิในการพฒันา
ชุมชนที8ย ั8งยนื 

เอกสารการสัมมนาฝ่ายส่งเสริม

วฒันธรรมอิสลาม งานเมาลิดกลาง

แห่งประเทศไทย ประจาํปี ฮ.ศ.B2�t 

พฤศจิกายน �AAB 

A  การจดัระบบซะกาตในยคุสมยัต่างๆ

ของอิสลาม. 

เอกสารวชิาการหมายเลข 8 รายงาน

วชิาการ  กองทุนซะกาต  แผนงาน

สร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั หนา้ 48-61 สนบัสนุน

โดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ  

พิมพว์นัที8 22 มิถุนายน 
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K การทาํสงครามญิฮาดฺในอิสลาม :

นิยามและเงื8อนไข 

วารสารอิสลามสันติชน ฉบบัที82t พ.ย. – ธ.ค.

�AAr  น. 2r-2C 
N พอ่กบัแบบอยา่งและคาํสอนของ

ความพอเพียง 

หนงัสืออนุสรณ์งานเทิดพระเกียรติ

และถวายพระพร พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ประจาํปี �AArโดย

คณะกรรมการอิสลามประจาํ

กรุงเทพมหานคร 

A ธนัวาคม �AAr  

น. BC-BA 

s บทธรรมกถาวนัศุกร์Aเรื8อง คือ: 

B)ความซื8อสัตย ์�)ความอดทน C)การ

ไม่เบียดเบียน 2)การใหอ้ภยั A)การมี

ความพอดี 

หนงัสือคุตบะฮฺเฉลิมพระเกียรติ

เนื8องในโอกาศฉลองศิริราชสมบติั

ครบKrปี กรรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ.�A2t 

น. B�2-B22 

t แด่ครูหมดัใฝครูผูอุ้ทิศตนเพื8อลูกศิษย์

และสังคมอยา่งแทจ้ริง 

สารมิฟตาฮฺ ฉบบัที8�r พ.ค.-ส.ค.

�A2t 

พ.ค.-ส.ค. �A2t 
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 บทความเรื�อง ชื�อหนังสือ/วารสารที�ตีพมิพ์ วนั/เดือน/ปี ที�ตีพมิพ์ 

Br การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าก           

อลั       กุรอาน 

อนุสรณ์งานริดวานปี�A2t  

BB ครูคือผูใ้ห ้ผูเ้ติมเตม็ และผูมี้เมตตา วารสารอิสลามสันติชน ตุลาคม-พฤศจิกายน  
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B� กระบวนทศัน์อิสลามเพื8อการพฒันา
ดา้นการศึกษา วเิคราะห์แนวคิดดา้น
การพฒันาการศึกษาจากคมัภีร์           
อลักุรอ่าน   

 วารสารที8นี8ตน้สน  ฉบบัทีt  
 

พฤศจิกายน �A2s             
น. Bt – �B  
 

BC  วเิคราะห์อลักุรอ่านซูเราะฮฺ อลัมุมฺ
ติหินะฮฺ อายะฮฺที8 s ในบริบทของ
ความสมานฉนัทร์ะหวา่งมุสลิมกบั
ชนต่างศาสนิก  

หนงัสือวชิาการฉบบัสมานฉนัท ์
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย   
ฮ.ศ. B2�K    
 

   Bt – �B พฤศจิกายน 
�A2s น. KK – NN  
 

B2  ทบทวนวรรณกรรมวิจยั : กรณี
หนงัสือคุณค่าอะมัIลของ เชคคุลหะ
ดีษ เมาลานา มูฮมัมดั ซะกะรียา กนั
ดะฮล์ะวยี ์ ตีพิมพใ์นวารสารสาํนกั
จุฬาราชมนตรี  ฉบบัที8 �t  เดือน
พฤศจิกายน �A2s  หนา้ที8 BK – �B  
และฉบบัที8 Cr เดือนธนัวาคม �A2s  
หนา้ที8 BK – Bt 

 ตีพิมพใ์นวารสารสาํนกั
จุฬาราชมนตรี  ฉบบัที8 �t  เดือน
พฤศจิกายน �A2s  หนา้ที8 BK – �B  
และฉบบัที8 Cr  

ธนัวาคม �A2s               
น. BK – Bt 

BA  หลกัการ และแนวคิดเกี8ยวกบั
สันติภาพในอลักุรอ่าน 

วารสาร อนุสรณ์เมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย ฮ.ศ. B2�A  

ตุลาคม พ.ศ. �A2N           
น. 2K-AA 

BK Mistakes Pertaining to “Aqidah”             
in Some Thai Translations of the 
Meaning of the Glorious Qur’an : 
An Analytic Study (Arabic) 

วารสารวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ปีที8� ฉบบัที8B 

เมษายน – กนัยายน 
�A2K 
น. BAt-�rr 

ตําแหน่ง/หน้าที�ที�รับผดิชอบ 

- กรรมการการจดัทาํกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
- กรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา(SAR) ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
- กรรมการศูนยศิ์ลปวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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- รองประธานกรรมการบริการวชิาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ 

- กรรมการวจิยัคณะมนุษยศาสตร์ 

- กรรมการศูนยส่์งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา ชื�อวชิา หน่วย / ชม. ผู้สอน 

ARA1001 ภาษาอาหรับพืIนฐาน B C/C ผศ.ดร. อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข 
ARA1002 ภาษาอาหรับพืIนฐาน � C/� ผศ.ดร. อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข 
ARA2001 ภาษาอาหรับพืIนฐาน C C/� ผศ.ดร. อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข 
ARA2002 ภาษาอาหรับพืIนฐาน 2 C/� ผศ.ดร. อบัดุลเลาะ  หนุ่มสุข 
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ภาคผนวก   ฉ 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 

                 โดยที8เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนีI  
                 ข้อ 1  ข้อบังคับนีIเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริญญาตรี                  
พ.ศ. 2551” 
                 ข้อ 2  ข้อบังคับให้ใช้บังคับ ตัIงแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
                 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี (ฉบบัที8 2) พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี (ฉบบัที8 3) พ.ศ. 2549 
                 ข้อ 4  ในข้อบังคับนีI เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื�น 
                           “มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                           “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 
                ข้อ 5  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ 
                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือ
เทียบเท่า หรือ 
                           5.2 เป็นขา้ราชการซึ8งมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตัIงแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึIนไปและเป็น
ผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซึ8 งไดป้ฏิบติังานมาแลว้ 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มธัยมศึกษา
ตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก - 
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้าํเร็จ 
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การศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขัIนพืIนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.5 เป็นผูซึ้8 งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้
    ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนีI  
                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคที8สังคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัที8จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เนื8องจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติเสื8อมเสีย 
                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที8สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที8
ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอื8นตามที8มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 
                ข้อ 7  การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาได้
เพียงคณะหรือสาขาวชิาเดียวเท่านัIน จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวชิาอื8นในขณะที8ยงัมีสถานภาพ
เป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้
                           7.2  มหาวทิยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละครัI งหรือหลายครัI งหรือตลอดทัIงปีก็ได ้ทัIงนีI
ใหเ้ป็นไปตามที8มหาวทิยาลยักาํหน 
                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซืIอใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานที8และวธีิการ
ที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           7.4  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนีIให้แก่ สาํนกับริการทาง
วชิาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาที8กาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามที8ไดก้าํหนดไวน้ัIน ใหถื้อวา่
สละสิทธิj การใชใ้บสมคัร 
                                   7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 
                                            (1) ใบสมคัรและใบขึIนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซึ8งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ 
จาํนวน 1 ฉบบั 
                                            (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวุฒิตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน                 
2 ฉบบั 
                 ในกรณีที8ใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าขึIนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที8เคยปฏิบติังานมาก่อน 
และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนัIน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                           (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                           (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัIนหนึ8ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
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                                           (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน                    
6 เดือน ขนาด  2 นิIว   จาํนวน 1 รูป 

                                           (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 
                                           (7) เอกสารอยา่งอื8น เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลี8ยนชื8อตวั ชื8อสกุล หรือคาํ
นาํหนา้ชื8อ การสมรส   การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 
                                 7.4.2 กรณสีมัครทางไปรษณีย์ 
                                          (1) ใบสมคัรและใบขึIนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สาํหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซึ8 งไดก้รอก
ขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                          (2) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน 2 ฉบบั 
ในกรณีที8ใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่ง
หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าขึIนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที8เคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้
อาํนาจออกหนงัสือรับรองนัIน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                          (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                          (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัIนหนึ8ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                          (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 2 นิIว    จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 นิIว จาํนวน 1 รูป 
                                          (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
                                          (7) สาํเนาเอกสารอยา่งอื8น เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลี8ยนชื8อตวั ชื8อสกุล หรือคาํ
นาํหนา้ชื8อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) 
และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 
                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน 
สาขาวิชาที8สมคัร โดยวธีิสัมภาษณ์หรือวธีิอื8นใดตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด ซึ8 งจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ที8ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเป็น
ผูอ้นุมติั ใหรั้บเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นวา่ไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่อ
อธิการบดี อธิการบดีอาจสั8งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนัIนเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณีที8อธิการบดีสั8งไม่รับ 
ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหต้รงกบั
ความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หนึ8ง หรือหลกัฐานใดที8ใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบั ใหม้หาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวทิยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าบาํรุง ที8ไดช้าํระไวแ้ลว้ทัIงสิIนรวมทัIงผลการสอบที8ผา่นมาถือเป็นโมฆะ 
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                ข้อ 8  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื�น 
                          มหาวทิยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอื8นเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั
ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปนีI  

            8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวธีิการที8กาํหนดไว้
ตามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบันีIโดยอนุโลม 
                          8.2 การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามหลกั 
เกณฑที์8คณะกรรมการประจาํคณะ ที8รับเขา้ศึกษากาํหนด ทัIงนีIจะตอ้งเป็นวชิาที8สอบไดก่้อนภาคการศึกษาที8สมคัร 
                          8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวชิาที8ตอ้งศึกษาในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 ทัIงนีI  ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวชิาตามที8คณะกรรมการ 
ประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
                ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที�มีสิทธิเทยีบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 
และข้อ 14 
                         มหาวทิยาลยัอาจใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอื8นๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามที8มหาวทิยาลยั
กาํหนด ซึ8 งจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
                ข้อ 10  การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                           ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซึ8 งมหาวทิยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็น
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื8อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาใดวชิาหนึ8งได ้การพิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ 
ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั
ที8สมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 
มหาวทิยาลยัใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวชิาที8โอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผล
สอบไล่ที8นกัศึกษาสอบไดก่้อน การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซึ8ง
เขา้ศึกษาตามวรรคแรกใหเ้ป็นไป ตามหลกัเกณฑที์8คณะกรรมการประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษากาํหนด 
                ข้อ 11  การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและการขึIนทะเบียน
เป็นนักศึกษา  
                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็น
นกัศึกษา ค่าขึIนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง 
ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภท
เทียบโอนหน่วยกิต ตามวนัเวลา สถานที8และวธีิการที8มหาวทิยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การ
ดาํเนินการตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามที8 มหาวทิยาลยักาํหนด 
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                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6  ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จสิIนตามที8
มหาวทิยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื8น 
                           11.3 เมื8อสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผลขึIนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและวธีิการที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                ข้อ 12 รหัสประจําตัวนักศึกษา 
                           รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตัIงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 
ประกอบดว้ยตวัเลข 10 ตวัดงันีI   

   BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ  
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัที8เขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที8ใชต้รวจสอบเลขทัIง 9 ตวั ขา้งหนา้ 
(check digit) เมื8อนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปลี8ยนสาขาวชิา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ8มเลขอีกกลุ่ม
หนึ8ง มี 4 ตวั ดงันีI   
                 FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํคณะที8ยา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวชิาที8ยา้ยเขา้ เลข
ประจาํคณะและเลขประจาํสาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด  
                ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียน 
                            13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยที์8ปรึกษาตามที8มหาวทิยาลยัหรือคณะแต่งตัIงอาจารยที์8ปรึกษา
นัIนมหาวทิยาลยัอาจแต่งตัIงและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอื8นใหท้าํหนา้ที8แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน 
และดูแล ความประพฤตินกัศึกษาก็ได ้
                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน 
นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา และสถานที8 ให้
เป็น ไปตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยที์8ปรึกษา
ก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชัIนปีที8 1 ซึ8 งสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา และไดรั้บความ
เห็นชอบ จากอาจารยที์8ปรึกษาหรือผูที้8มหาวทิยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชัIนปีที8 1 ภาค 1 ได ้
                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนใน
ภาค ฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีที8นกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ที8กาํหนด
ไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูที้8ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติันีI ใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือ
เอกสารตามที8มหาวทิยาลยั กาํหนด 
                           13.5 กระบวนวชิาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ8งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวทิยาลยั อาจ
ประกาศงด สอนกระบวนวชิานัIนก็ได ้
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                ข้อ 14  ระยะเวลาศึกษา 
                            ระยะเวลาศึกษาเพื8อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน
ต่อเนื8องจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาที8 8 ก็ใหน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ 
แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอที8จะไดรั้บการเสนอชื8อเพื8อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ัIนเป็นอนั
สิIนสุดลง แต่อาจสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้มหาวทิยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่
นกัศึกษาที8สมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามที8คณะกรรมการประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษา
เห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให ้
นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํI าซอ้นกบัการเทียบวชิา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 
                ข้อ 15 ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวภิาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี
การศึกษา หนึ8งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาค
ฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชัIน 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 
สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชัIน 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 
                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary system) คณะใด
หรือภาควชิาใด มีหนา้ที8เกี8ยวกบัสาขาวชิาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวจิยัในสาขาวชิานัIนๆ แก่นกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยั ทัIงนีI  คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํI ากนั 
                           15.3 สาขาวชิาต่างๆ ที8เปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวชิา (Course) 
กระบวนวชิาหนึ8งๆ กาํหนดเนืIอเรื8องมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํการสอนกระบวน 
วชิาหนึ8งๆ เสร็จสิIนในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนที8ใชแ้สดงปริมาณการศึกษาที8นกัศึกษาไดรั้บจาก
มหาวทิยาลยั แต่ละกระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้
                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงันีI  
                                   15.5.1 กระบวนวชิาที8ใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชั8วโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา 
กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวชิาที8ใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 
ชั8วโมง หรือ 3 ชั8วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทัIงนีI ขึIนอยูก่บั
ลกัษณะของวชิานัIนๆ และตามที8แต่ละคณะกาํหนด 
                           15.6 กระบวนวชิาหนึ8งๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวชิา เลขประจาํกระบวนวชิา
จาํนวนหน่วยกิต ชื8อเตม็ของกระบวนวชิา เนืIอเรื8องที8จะสอนในกระบวนวชิานัIน และพืIนฐานของนกัศึกษาที8ควร
จะเรียนกระบวนวชิานัIนไดก้ารกาํหนดให้ตอ้งเรียนวชิาพืIนฐานกระบวนวชิาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 
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                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงันีI  
                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชัIนของกระบวนวชิาดงันีI  

                    เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชัIนปีที8 1 (Freshman course) 
                                 เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชัIนปีที8 2 (Sophomore course) 
                                 เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชัIนปีที8 3 (Junior course) 
                                 เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวชิาชัIนปีที8 4 (Senior course) 
                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวชิาและ
อาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวชิาที8ตอ้งเรียนสองภาคต่อเนื8องกนั (Two-
semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวชิาที8ไม่สอนต่อเนื8องกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 
3,4,5,..... เป็นตน้ 
                                   15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวชิาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 
103, 104, 105, ..... เรื8อยๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่สะดวกแก่การเพิ8มเติมกระบวนวชิาใหม่ๆ ในภายหนา้ดงันัIนจึง
เขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื8อจะไดใ้ชเ้ลขที8วา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวชิาที8เพิ8มขึIน
ใหม่ 
                        15.9 ในกรณีที8ยกเลิกการสอนในกระบวนวชิาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวชิานัIนไวใ้นหลกัสูตร
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวนวชิานีI  ตัIงแต่เมื8อไร 
                        15.10 ในกรณีที8เพิ8มสอนกระบวนวชิาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวชิาใหม่ที8ยงัไม่เคย
นาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าที8ไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษาก็ได ้และ
ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ เปิดสอนครัI งแรกเมื8อไร 
                        15.11 กระบวนวชิาใดที8มีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวชิาดว้ย เพราะ
กระบวนวชิาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึ8งเท่านัIน 
                        15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงันีI  
                                  15.12.1 นกัศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัIนปีที8 1 
(Freshman) 
                                  15.12.2 นกัศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัIนปีที8 2 
(Sophomore) 
                                  15.12.3 นกัศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัIนปีที8 3 
(Junior) 
                                  15.12.4 นกัศึกษาที8มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัIนปีที8 4 (Senior) 
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                ข้อ 16  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
                            16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวชิาที8นกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ครัI ง     การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เมื8อสิIนภาคการศึกษาหนึ8งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่
ละกระบวนวชิา แต่บางกระบวนวชิาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ไดซึ้8 งมหาวทิยาลยัจะแจง้ให้
ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวชิาที8เปิดสอนเมื8อไดป้ระเมินผลกระบวนวชิาใดเป็นครัI งสุดทา้ย แลว้ถือวา่การ
เรียนกระบวนวชิานัIนสิIนสุดลง 
                            16.2 กรณีที8ไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบซ่อมหนึ8ง
ครัI ง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาที8สอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิให้
เป็นไปตาม เงื8อนไขดงันีI  
                                     16.2.1 กระบวนวชิาที8สอบตกในภาค  1 ของภาคปกตินกัศึกษาที8จะใชสิ้ทธิสอบซ่อม 
ตอ้งดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันัIน   ส่วนกระบวนวชิาที8สอบตกใน
ภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาที8จะใชสิ้ทธิj  สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อม
ใน ภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านัIน เมื8อนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อม
สิIนสุดลง 
                                     16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาที8มหาวิทยาลยักาํหนด     และตอ้ง
ไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวชิาที8มีการสอบซํI าซอ้นในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอจบการศึกษาของ
ภาคนัIน 
                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนัIนผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคที8มีสิทธิสอบและ
นกัศึกษาที8ลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไมคื่นเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 
                        16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวชิามหาวทิยาลยัใชร้ะบบการให้
อกัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 
                        16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซึ8 งกาํหนดขึIนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการเรียน 
ของนกัศึกษาในแต่ละกระบวนวชิา เรียงลาํดบัตัIงแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํ8าสุด (F) ดงันีI  
                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 
                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 
                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 
                        16.5 กระบวนวชิาที8นกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านัIน จึงจะนบัหน่วยกิตของ
กระบวน วชิานัIนเป็นหน่วยกิตสะสม 
                        16.6 ในกรณีที8นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หนึ8งครัI งใหน้บัเป็นหน่วยกิต
สะสมไดเ้พียงครัI งเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตที8มีค่าระดบัคะแนนมากที8สุด หากกระบวนวชิานัIนมีค่าระดบั
คะแนนที8เท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนครัI งสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 
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                           16.7 ในกรณีที8นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดที8ระบุวา่เป็นกระบวนวชิาที8เทียบเท่า
กนั แมจ้ะไม่มีการเปลี8ยน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึ8งเท่านัIนเป็นหน่วยกิต
เพื8อใหค้รบหลกัสูตร 
                           16.8 ในกรณีที8นกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ
สอบไล่ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ัIนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัIน 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวชิาที8
นกัศึกษา สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านัIน สาํหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซึ8งยงัศึกษาไม่ครบ
หลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาที8อยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉลี8ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ใหค้าํนวณ
ดงันีI  
                                                                                           

 

                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที8นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 
                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที8นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 
                                     ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี8ย 
สะสมไว ้
                ข้อ 17 การบอกเลิกกระบวนวชิา 
                           17.1 นกัศึกษาที8ไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ8ม หรือบอกเลิก หรือบอกเปลี8ยนแปลงใดๆ อีก
ไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีที8นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวชิาที8มหาวทิยาลยัประกาศงดสอนในภาค
การศึกษานัIน ใหข้อ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปลี8ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาอื8นแทน ซึ8 งอาจตอ้งเสียเงิน
เพิ8มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวชิาที8ไดล้งทะเบียนเรียนซํI าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน และเพิ8งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานัIนๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนดว้ย 
                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานที8อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวชิาใดที8ได้
ลงทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ัIนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัIน 
                           17.4 นกัศึกษาที8เรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนใน
ภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคที8ครบหลกัสูตรนัIน ทัIงนีI เมื8อสภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัให้
สาํเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนัIนเป็นโมฆะ และใหย้กเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนนัIน ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตาม          
ขอ้19 
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                ข้อ 18  การย้ายคณะและการเปลี�ยนสาขาวชิา 
                           18.1 นกัศึกษาที8ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี8ยนสาขาวชิา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโดยยื8นคาํขอ
ตามแบบ พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานที8ตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           18.2 นกัศึกษาที8ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี8ยนสาขาวชิา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้              
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 
                           18.3 การยา้ยคณะและการเปลี8ยนสาขาวชิา จะตอ้งยื8นคาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 
                ข้อ 19  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวทิยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา            
เวน้แต่ 
                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวชิาใด นกัศึกษาที8ไดล้งทะเบียนเรียนวชิานัIนไวมี้
สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัIนเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 
                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํI าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ัIนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัIนเป็นรายหน่วยกิตเตม็
จาํนวนได ้
                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํI าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู้ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ัIนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัIน
เป็นราย หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัที8มหาวทิยาลยักาํหนดและค่าบาํรุง
มหาวทิยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษา
ที8ไดช้าํระเงินนัIนไว ้
                ข้อ 20  การเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี 
                            20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเงื8อนไขที8กาํหนดไวใ้น
แต่ละ สาขาวชิา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอชื8อใหไ้ดรั้บปริญญาตรีใน
สาขาวชิานัIนได ้ในการขอรับปริญญานีIนกัศึกษาจะตอ้งยื8นคาํขอรับปริญญาตามวธีิการที8มหาวทิยาลยักาํหนดที8
สาํนกับริการทางวชิาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยที8จบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาที8โอน
มาจากสถาบนัอุดมศึกษา อื8นตามขอ้ 8 และผูที้8ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซึ8 งมหาวทิยาลยั
รามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ตามที8ระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑที์8คณะกรรมการประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอ
ชื8อเพื8อขอรับปริญญาตรี 
                            20.2 เมื8อสิIนภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื8อนกัศึกษาที8เรียนจบหลกัสูตร และมีความ
ประพฤติดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื8อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
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                            20.3 นกัศึกษาที8เรียนจบหลกัสูตรชัIนปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมีความ
ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที8สอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวนที8กาํหนดไว ้
 
จะไดรั้บการเสนอชื8อ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงันีI  
                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึ8งตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที8สอบได้
อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในสี8ของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัIงหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที8สอบได้
อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ครึ8 งหนึ8งของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัIงหมด แต่ไม่ถึงสามในสี8 ทัIงนีI  
ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดและสอบไดก้ระบวนวชิานัIนมากกวา่หนึ8งครัI ง หรือลงทะเบียนเรียน
และสอบไดก้ระบวน วชิาตามหลกัสูตรใหม่ที8ใชแ้ทนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรเก่าซึ8 งเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับ
นกัศึกษาที8เขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอชื8อใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม 
ยกเวน้ สาํหรับผูส้มคัร  ที8มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวชิาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 
หรือระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวชิาเพื8อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซึ8 งมหาวทิยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเนื8อง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ด้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตที8กาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจพิจารณาเสนอชื8อให้
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหนีI สินคา้งชาํระต่อมหาวทิยาลยั จะตอ้งชาํระหนีI สินใหห้มดสิIนเสียก่อน จึง
จะไดรั้บการเสนอชื8อใหไ้ดรั้บปริญญา 
                ข้อ 21  การอนุมัติให้ปริญญา 
                            21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 ครัI ง คือ เมื8อสิIน
ภาคหนึ8ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 
                            21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหนึ8งครัI ง ซึ8 งจะประกาศใหท้ราบเป็น
คราวๆ ไป 
                            21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมขึIนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน มิฉะนัIน 
จะไม่ ◌่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้พิธีประสาทปริญญา 
                ข้อ 22  การให้อนุปริญญา 
นกัศึกษาอาจยื8นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เมื8อไดเ้รียนครบหลกัสูตรและเงื8อนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาที8กาํหนดไว้
ในแต่ละสาขาวชิา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ8ากวา่ 108 หน่วยกิต 
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                ข้อ 23  การให้เหรียญรางวลัแก่ผู้เรียนดี 
                            23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซึ8 งมีรูปร่างลกัษณะและขนาดตาม
แบบที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
                            23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาที8ไดรั้บปริญญาตรี ซึ8 งไดห้น่วยกิต
สะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัIงหมด 
                ข้อ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนีI ในกรณพีเิศษให้อธิการบดีมีอํานาจสั�งและปฏิบัติการ
ตามที�เห็นสมควร 
 
                                                      ประกาศ ณ วนัที8 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 
                                                                                                                                        

 

 (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
 นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริญญาตรี 

(ฉบับที� �) 

พ.ศ. 255� 

________________ 
 

โดยที8เป็นการสมควรแก้ไขเพิ8มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIน
ปริญญาตรีอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนีI  

ขอ้ B ขอ้บงัคบันีI เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริญญาตรี 
(ฉบบัที8 �) พ.ศ. �AA�” 

ขอ้ � ขอ้บงัคบันีI ใหใ้ชบ้งัคบัตัIงแต่ภาค B ปีการศึกษา �AA� เป็นตน้ไป 
ขอ้ C ให้ยกเลิกขอ้ความใน C.� ของขอ้ C และขอ้ K และความใน BC.2 ของขอ้ BC และขอ้ B2 

และความใน �r.B ของขอ้ �r แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัIนปริญญาตรี พ.ศ. �AAB 
และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนีIแทน 

 “C.� ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชัIนปริญญาตรี (ฉบบัที8 �)         
พ.ศ. �A2s” 

 “ขอ้ K คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีI  
  K.B ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคที8สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัที8จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
  K.� เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  K.C ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เนื8องจากกระทาํความผิด หรือมีความ

ประพฤติเสื8อมเสีย 
  K.2 มีคุณสมบติัอยา่งอื8นตามที8มหาวทิยาลยักาํหนด” 
 “BC.2 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า t หน่วยกิต และไม่เกิน                         

�� หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน t หน่วยกิต 
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 ในกรณีที8นกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ที8กาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี หรือผู ้

ที8ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน �2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน B� หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

 สําหรับผูที้8จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน Cr หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน Bs หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารที8
มหาวทิยาลยักาํหนด” 

 “ขอ้ B2 ระยะเวลาศึกษา 
 ระยะเวลาศึกษาเพื8อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน s ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 2 ปี 

ไม่เกิน Br ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร A ปี และไม่เกิน B� ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร K ปี 
 การนับระยะเวลา s ปีการศึกษา Br ปีการศึกษา และ B� ปีการศึกษา ได้คาํนวณเป็น

ภาคการศึกษา โดยถือว่า B ปีการศึกษา มี � ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื8องจากภาคการศึกษา
สุดทา้ยของปีการศึกษานัIนๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 

 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ s ปีการศึกษา Br ปีการศึกษา และ B� ปีการศึกษาแลว้ แต่ผล
ของการศึกษายงัไม่เพียงพอที8จะได้รับการเสนอชื8อเพื8อรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ัIนเป็นอนั
สิIนสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกัศึกษาที8สมคัรกลบัเขา้เป็นนักศึกษา
ใหม่ตามวรรคสามได ้ตามที8คณะกรรมการประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า
เทียบโอนหน่วยกิตตามที8มหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้นกัศึกษาใชสิ้ทธิj ซํI าซ้อนกบัการเทียบวิชาและ
รับโอนหน่วยกิตตามขอ้ Br วรรคสอง” 

 “�r.B นักศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเงื8อนไขที8
กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า B2r หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอชื8อให้ได้รับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชานัIนๆ ได ้ สําหรับนกัศึกษาที8เขา้ศึกษาตัIงแต่ปีการศึกษา �A2s เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียน
กระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตร และเงื8อนไขที8กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า B�r หน่วยกิต ของหลกัสูตร 2 ปี ไม่น้อยกว่า BAr หน่วยกิต ของหลกัสูตร A ปี และไม่น้อยกว่า Bsr 
หน่วยกิต ของหลกัสูตร K ปี จึงจะไดรั้บการเสนอชื8อใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวชิานัIนไดเ้ช่นกนั 

 สําหรับนกัศึกษาที8โอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื8นตามขอ้ s และผูที้8ไดรั้บปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซึ8 งมหาวทิยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ Br ตอ้งศึกษาให้ได้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ที8คณะกรรมการประจาํคณะที8รับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะ
ไดรั้บการเสนอชื8อเพื8อขอรับปริญญาตรี 
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 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื8นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรที8คณะที8สังกดั 

และมายื8นคาํขอรับปริญญาตามวธีิการที8มหาวทิยาลยักาํหนด ที8สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรียนสุดทา้ยที8สาํเร็จการศึกษา” 

ขอ้ 2 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันีI  
 
  ประกาศ ณ วนัที8     �K     พฤษภาคม     พ.ศ.     �AA� 
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